
 

  

 دو نظری ترمیمی درس سیالبس

 59 - 59سال تحصیلی  نیم

 توجه
که در آن  گردد به تفکیک مطابق این برنامه ارائه می بندی جلسات واحد ترمیمی نظری دو ندانشجویان عزیز، زما

تاریخ تشکیل هر جلسه و شرح درس به تفصیل ارائه گردیده است. همچنین، نحوه ارزشیابی و استراتژی هر یک 
از اساتید در اداره کالس به تفکیک هر جلسه آموزشی به صورت جداگانه مطرح شده است. ضمناً، غیبت غیر 

نمره صفر خواهد بود و امکان حذف واحد موجه در چهار جلسه آموزشی از سلسله جلسات این درس به معنی 
رود تمامی مطالب مندرج در این برنامه زمانبندی را  انتظار میدرسی وجود نخواهد داشت. از تمامی دانشجویان 

 مطالعه نموده و هر گونه سوال و ابهام خود را با دکتر الدن مدنی، مسئول درس ترمیمی نظری دو مطرح نمایند. 
 شجویان راس ساعت مقرردر کالس درس حاضر شوند.انتظار میرود دان 
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 زمان شرح درس

 نام استاد دکتر ایدا صفارپور

              25/6/94      

 (5445 – 5445) 

 موضوع اصول زیبایی در دندانپزشکی ترمیمی
 هدف کلی آشنایی دانشجویان با اصول زیبایی در دندانپزشکی ترمیمی

بتواند اصول اولیه زیبایی را نام ببرد.پایان کالس بایددانشجو در     
بتواند نقش لثه در زیبایی رابیان کند.دانشجو در پایان کالس باید  
بتواند اصول رنگ دندانی را بیان کند.دانشجو در پایان کالس باید  
بتواند  نسبت طالیی را شرح دهد.دانشجو در پایان کالس باید  

بتواند قوس لبخند زیبا را شرح دهد.بایددانشجو در پایان کالس   
بتواند عوامل موثر در ایجاد ایلوژن دندانی را ذکر کند.دانشجو در پایان کالس باید  
بتواند عوامل صورتی را به طور کامل بیان کند.دانشجو در پایان کالس باید  

  
  

 هدف جزئی

 نیاز پیش آشنایی اولیه با آناتومی دندان ،صورت و نسج لثه
 آموزش کلیه اصول زیبایی

 آموزش جز به جز اصول زیبایی
 خالصه محتوا

 روش تدریس ارائه با پاورپویت و بحث های تعاملی
 آزمون سواالت چند گزینه ای در پایان ترم تحصیلی

 
 روش ارزیابی

 رفرنس کتاب ارت  51شوارتز و فصل  3فصل 
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 زمان شرح درس

 استادنام  دکترایدا صفارپور

1/5/94 

(5445 – 5445) 

 موضوع ونیر های کامپوزیتی و پرسلنی
 هدف کلی آشنایی دانشجویان با ونیر های کامپازیتی و پرسلنی،موارد تجویز و مراحل درمان آنها

 دانشجو باید بتواند موارد تجویز ونیرهای پرسلنی را ذکر کند 
  کامپازیتی مستقیم و غیر مستقیم را ذکر کنددانشجو باید بتواند موارد تجویز ونیرهای 
  دانشجو باید بتواند موارد تجویزونیر های پرسلنی و کامپازیتی را با هم مقایسه کند 
  دانشجو باید بتواند مراحل آماده سازی ونیر های پرسلنی را ذکر کند 
 یم را ذکر کنددانشجو باید بتواند مراحل آماده سازی ونیر های کامپازیتی مستقیم و غیر مستق 
  دانشجو باید مواد پرسلنی که در ساخت ونیر ها به کار می رود بشناسد 
 دانشجو باید مراحل چسباندن ونیر های پرسلنی و کامپازیت غیر مستقیم را ذکر کند 

 هدف جزئی

  پیش نیاز آشنایی جزئی با مواد پرسلنی و کامپازیت ها و ساختار دندان

 ونیرهای پرسلنی و کامپازیتیآموزش موارد تجویز -
 آموزش مراحل درمان ونیرهای پرسلنی و کامپازیتی-
 آموزش مواد پرسلنی استفاده شده در ونیرها-

  خالصه محتوا

  روش تدریس ارائه با پاورپویت و بحث های تعاملی

 روش ارزیابی آزمون سواالت چند گزینه ای در پایان ترم تحصیلی

 
 صبح اجازه ورود به کالس داده نخواهد شد 8به دانشجو بعد از ساعت 

 استراتژی جلسه

 کتاب آرت 51فصل 

  رفرنس
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 نام استاد دکترایدا صفارپور

5/5/94 

(5445 – 5445) 

 موضوع رستوریشن های زیبایی غیر مستقیم 
 هدف کلی پرسلنی و کامپازیتی غیر مستقیم آشنایی دانشجویان با مفاهیم و درمان انله و اینله

 دانشجو باید بتواند موارد تجویز اینله و انله پرسلنی را ذکر کند 
 دانشجو باید بتواند موارد تجویز اینله و انله کامپازیتی را ذکر کند 
 دانشجو باید بتواند موارد تجویز اینله و انله کامپازیتی و پرسلنی را با هم مقایسه کند 
 دانشجو باید بتواند مراحل آماده سازی دندان را برای اینله و انله پرسلنی را ذکر کند 
 دانشجو باید بتواند مراحل آماده سازی دندان را برای اینله و انله کامپازیتی را ذکر کند 
 دانشجو باید بتواند مراحل چسباندن اینله و انله کامپازیتی و پرسلنی را به تفکیک ذکر کند 

 ئیهدف جز

  پیش نیاز آشنایی جزئی با پرسلن ها و کامپازیت ها و ساختار دندانی
آموزش موارد تجویز اینله و انله پرسلنی و کامپازیت غیر مستقیم-  
آموزش مراحل درمان اینله و انله پرسلنی و کامپازیت غیر مستقیم-  

  خالصه محتوا

 روش تدریس ارائه با پاورپویت وو بحث های تعاملی
 

 روش ارزیابی آزمون سواالت چند گزینه ای در پایان ترم تحصیلی
  استراتژی جلسه صبح اجازه ورود به کالس داده نخواهد شد 8به دانشجو بعد از ساعت 

  رقرنس کتاب آرت 51فصل 
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 زمان شرح درس

 نام استاد هاشمیدکتر 

              ساعت 5445-5437          

94     /5/   15  

   

 

 موضوع بد رنگی های دندانی
 هدف کلی دندانی های بدرنگی انواع مورد در آگاهی کسب

 :کالس باید بتواند به طور صحیح دانشجو در پایان  

 دهد تشخیص یکدیگر از را دندانی های بدرنگی انواع طبیعت و شکل. 

 دهد شرح خالصه طور به را کننده سفید مواد عمل مکانیسم . 

 ببرد نام را بلیچینگ های روش انواع.  

 دهد شرح را بلیچینگ بر موثر فاکتورهای . 

 دهد شرح را بلیچینگ وایتال نان تکنیک .   

 دهد توضیح را بلیچینگ ایمنی بر موثر فاکتورهای . 

 دهد تشخیص یکدیگر از را دندانی های بدرنگی انواع بیمار، بالینی نمای اساس بر و حال شرح گرفتن با . 
 نماید مقایسه یکدیگر با را تیره تکی دندان های درمان انواع . 

 شود حساس خود بیماران و اطرافیان دهان در موجود دندانی های رنگی بد به 

 شود ترغیب بیماران دندانی های رنگی بد مان در به نسبت. 
 - نماید درک بیمار نفس به اعتماد افزایش و روانی بعد نظر از را دندانی های بدرنگی درمان نیاز و اهمیت . 

 

 هدف جزئی

 ترمیمی پزشکی دندان ترمینولوژی با آشنایی
 پاسخ و پرسش:  کالس از قبل ارزیابی 

 نیاز پیش

 بر موثر فاکتورهای ، بلیچینگ روشهای انواع ، کننده سفبد مواد عمل مکانیسم ، دندانی های بدرنگی انواع طبیعت و شکل بیان
 بلیچینگ ایمنی بر موثر فاکتورهای و بلیچینگ وایتال نان تکنیک ، بلیچینگ پروسه

 خالصه محتوا

Interactive Programmed Lecture روش تدریس 

Multiple Choice Questions 
 

 روش ارزیابی

  توضیحات:  
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و سامانه راند مجازی  ی)نماد(کالس و انجام تکالیف ارائه شده در سامانه یادگیری الکترونیکدر صد باقیمانده از حضور فعال در  05، درآزمون پایان ترم لحاظ خواهد شد. در صد نمره این جلسه 05 -1

 قابل دستیابی است. )سرمد(دانشگاه

 شروع خواهد شد. 5::0کالس راس ساعت  -2

 hapter 16Fundamentals of Operative Dentistry: A Contemporary Approach , Schwartz, Third Edition 2014,cرفرنس  -:
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 زمان شرح درس

 نام استاد هاشمی دکتر 

ساعت 5437 -5445                

94/5/   22  

94/5/   29  

 

 

 موضوع بلیچینگ
 هدف کلی کسب آگاهی در خصوص موارد تجویز بلیچینگ و تکنیک انجام آن

 :کامل طور به بتواند کالس دو جلسه پایان در رود می انتظار دانشجو از  

 ببرد نام را ها دندان کردن سفید تجویز منع موارد.  

 دهد شرح را درمان طرح و بیمار آموزش چگونگی.  

 کند مقایسه منزل روش با را مطب در بلیچینگ تکنیک.  

 دهند توضیح بیمار نیاز اساس بر را روش هر معایب و مزایا. 

 معایب و مزایا کاربرد مواردOTC  ببرد نام را. 

 دهد شرح را تتراسیکلین از ناشی بدرنگی اصالح تکنیک. 

 دهد توضیح را ترمیمی مواد بر بلیچینگ اثرات اهمیت. 
 ببرد نام را بلیچینگ درمان های جایگزین. 

 کند پیدا اعتقاد بیمار شرایط و نیاز اساس بر ایمنی فاکتورهای و درمان نوع انتخاب بین تعادل برقرای به. 

 نماید انتخاب را مناسب درمان بدرنگی نوع و بیمار نیاز اساس بر 

 از بعد ها ترمیم از برخی تعویض به نیاز احتمال مورد در را بیمار بتواند و نماید درک را ترمیمی مواد بر بلیچینگ اثرات اهمیت 
 .نماید قانع بلیچینگ

 

 هدف جزئی

 نیاز پیش پاسخ و پرسش:  کالس از قبل ارزیابی آنها تشخیص روش و دندان های رنگی بد انواع با آشنایی
 معایب و مزایا و کاربرد ،مواد منزل و مطب در کردن سفید انجام تکنیک ، بیمار آموزش چگونگی ، بلیچینگ تجویز منع و تجویز مواد بیان

 بلیچینگ OTC جایگزین های روش و ، تتراسیکلین از ناشی های رنگی بد اصالح تکنیک ، با کردن سفید
 خالصه محتوا

Interactive Programmed Lecture روش تدریس 

. Multiple Choice Questions 
 

 روش ارزیابی

 توضیحات:  
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الکترونیکی)نماد( و سامانه راند مجازی در صد باقیمانده از حضور فعال در کالس و انجام تکالیف ارائه شده در سامانه یادگیری  05، درآزمون پایان ترم لحاظ خواهد شد. در صد نمره این جلسات 05 -1

 دانشگاه)سرمد( قابل دستیابی است.

 شروع خواهد شد. 5::0کالس راس ساعت  -2

 Fundamentals of Operative Dentistry: A Contemporary Approach , Schwartz, Third Edition 2014,chapter 16رفرنس  -:
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 زمان شرح درس

 نام استاد الدن مدنیدکتر 

        6 /5/94 

(5445 – 5445) 

 موضوع علل شکست ترمیم های کامپوزیتی
 هدف کلی اشنایی با مهم ترین دالیل شکست ترمیم های کامپوزیتی و چگونگی رفع انها.

 داشجو در پایان کالس قادر خواهد بود:
  .چگونگی بر قراری ایزوالسیون مناسب و  اثر ایزوالسیون نامناسب بر ترمیم کامپوزیتی را بیان کند 

 .دالیل ایجاد خطوط سفید و یا لوسنت در حاشیه های ترمیم کامپوزیتی و راه حل های رفع انها را بیان کند 

 .چگونگی ایجاد حباب و راهای رفع ان را بیان کند 

 سب و چگونگی تصحیح ترمیم با کانتکت نامناسب را بیان کند.نحوه ایجاد کانتکت منا 

  چگونگی انجامFinishing &polishing .مناسب و نحوه برخورد با مشکالت پیش رو را بیان کند 

 .علل مشکالت حساسیتی بعد از درمان و نحوه درمان انها را بیان کند 

  Rebonding   .و چگونگی انجام ان را بیان کند 

 

 هدف جزئی

 نیاز پیش ،اشنایی با دستگاه های الیت کیور Finishing &polishing.اشنایی با ترمیم دندان های قدامی و خلفی با کامپوزیت نوری،نحوه انجام درست 
 خالصه محتوا خواهد شد.     ابتدا مهم ترین نکات در برقراری ترمیم درست بیان میشود سپس درباره مشکالت رایج بعد از ترمیم و چگونگی مواجه با انها به بحث گذاشته

 روش تدریس ارائه مطلب با پاور پوینت و بحث گروهی

Sturdevant’s Art and Science of Operative Dentistry-2013 – chapter10  رفرنس  
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 زمان شرح درس

 نام استاد 4 دکتر مریم قوامدکتر 

             13/5/94 

(5445 – 5445)    

 موضوع علل عدم موفقیت ترمیم های آمالگام
 هدف کلی شکست ترمیم های آمالگاماز ویژگی های ترمیم موفق و دالیل کسب اگاهی 

 دانشجو در پایان کالس قادر خواهد بود:  
  .نحوه کاربرد صحیح آمالگام را بداند 
 .اثر نوع آمالگام بر موفقیت را بداند 

  بتواندcreep ,corrosion ,mercuroscopic expansion, delayed expansion  ،   .را تعریف کند 
  .نقش تراش در موفقیت ترمیم را شرح دهد 

 Ditching  .را بشناسد 
  .نکات کلینیکی برای کسب نتایج مطلوب  در ترمیم آمالگام را بداند 
 ..نمونه هایی از موارد کلینیکی شکست خورده تشخیص دهد و نحوه پیشگیری را بیان کند 

 
 

 

 هدف جزئی

 نیاز پیش مکانیکی( ترمیمی )تراش و ترمیم تمام حفره های آملگام( خواص شیمیایی ،فیزیکی و-مواد دندانی)آمالگام
ترمیم به ابتدا یادآوری از ساختار آمالگام و تراش و نکات مهم در کار با آن تدریس می شود. سپس با اشاره به نقش هر یک از این نکات در موفقیت 

 پرداخته می شود.پیامد بی توجهی به آنها و مکانیزم اثر آن در شکست آمالگام  
 خالصه محتوا

 روش تدریس ارائه مطلب با پاور پوینت و بحث گروهی

 .آزمون چند گزینه ای در انتهای ترم. با هماهنگی استاد،امکان کسب نمره اضافه با   فعالیت های آموزشی و پژوهشی هست.
 

 روش ارزیابی

  استراتژی جلسه دانشجو اجازه ورود ندارد. 8:پس از ساعت 
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 زمان شرح درس

 نام استاد  مریم قوام دکتر

                27/5/94 
            (5445 – 5445) 

 

 موضوع ضایعات سرویکال دندان ها
 هدف کلی فراگیری انواع ضایعات سرویکال و مکانیزم ایجاد آنها

 دانشجو در پایان کالس قادر خواهد بود:  
o  ضایعات غیر پوسیده را شرح دهد.تفاوت پوسیدگی های طوق با 

o .اروژن را توضیح دهد 

o اتریشن و ابفراکشن را شرح دهد 

o .نقش تغذیه و عادات دهانی و بهداشتی را در ایجاد ضایعات سرویکال بداند 

o  
 

 هدف جزئی

 نیاز پیش آشنایی با ساختار عاج و مینا و دانستن مکانیزم های ایجاد پوسیدگی
 خالصه محتوا سرویکال و مناطقی از دندان ها که مستعد هر یک از این ضایعات هستند و تشخیص افتراقی آنها تدریس می شود.نحوه ایجاد ضایعات 

 روش تدریس ارایه مطلب با پاور پوینت و بحث گروهی
 آزمون چند گزینه ای.

  
 
 

 روش ارزیابی
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 زمان شرح درس
 نام استاد دکتر نازنین کیومرثی

25/5/94 

(5445 – 5445) 

 موضوع مالحظات ترمیمی سالمندان
 هدف کلی شرایط متفاوت جسمی، روحی و شرایط دهان و دندان در سالمندان و اقدامات الزماز  اگاهی کسب

 کالس پایان در بتوانند که میرود انتظار دانشجویان از
 با جنبه های مختلف جسمی و روحی سالمندان آشنا باشند 

  سیستمیک و مالحظات مربوط به هر کدام را بدانندشرایط 

 عوارض دهانی شایع ناشی از پیری در سالمندان را بشناسند 

 به اقدامات الزم برای رفع مشکالت پوسیدگی در این سنین آشنا شوند 

 اقدامات پیشگیرانه و کمک کننده جهت به حداقل رساندن مشکالت دهان و دندان سالمندان را بشناسند 

 ئیهدف جز

 روش ارزیابی ای آزمون سواالت چند گزینه
 

 روش تدریس ریزی شده سخنرانی تعاملی برنامه
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 زمان شرح درس

 نام استاد هاشمیدکتر 

  5445-5437ساعت           

 و  9/94/ 4                

              15/9/94 

 موضوع ترمیم دندانهای اندو شده 
 هدف کلی  اصول و روش های درمان دندانهای اندو شده دربارهکسب اگاهی 

 :بتواند به طور صحیحدر پایان کالس باید دانشجو   
 .اهمیت ترمیم دندانهای اندو شده را درک نماید 

 .موارد تجویز پست را نام ببرد 

 .هدف از قرار دادن پست را شرح دهد 

 شرح دهد. را قدامی شده اندو های دندان درمان اصول طرح 

 شرح دهد. را خلفی شده اندو های دندان درمان اصول طرح 

 .مالحظات طرح پست را با ذکر مثال توضیح دهد 

 .انواع مواد کور بیلد آپ را نام برده و ویژگی یک ماده ایده آل را شرح دهد 

 .طرح درمان مناسب را بر اساس شرایط بیمار و وضعیت دندان اندو شده انتخاب نماید 

 یهدف جزئ

 نیاز پیش آناتومی دندان، ریشه و پالپ، مبانی اکلوژن، مواد دندانی  
درمان در دندانهای اندو شده قدامی و خلفی، مالحظات طرح پست و  ح،  طرموارد تجویز پست، اهمیت ترمیم دندانهای اندو شدهبیان 

 انواع و ویژگی های مواد کور بیلد آپ و ترمیم نهایی
 خالصه محتوا

Interactive programmed lecture روش تدریس 

 Multiple choice questions 
 

 روش ارزیابی

  توضیحات:  

و سامانه راند مجازی  ی)نماد(در صد باقیمانده از حضور فعال در کالس و انجام تکالیف ارائه شده در سامانه یادگیری الکترونیک 05، درآزمون پایان ترم لحاظ خواهد شد. در صد نمره این جلسات 05 -1

 قابل دستیابی است. )سرمد(دانشگاه

 شروع خواهد شد. 5::0کالس راس ساعت  -2
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 زمان شرح درس
 نام استاد دکتر نازنین کیومرثی

25/9/94 

(5445 – 5445) 

 موضوع پریو -ارتباط ترمیمی
 هدف کلی ها بر سالمت پریودونشیوماز ساختار پریو دونشیوم و فاکتور های تاثیر گذار ترمیم  اگاهی کسب

 کالس پایان در بتوانند که میرود انتظار دانشجویان از
 با ساختار لثه ،پریودونشیوم ،و اجزای لثه کراتنیزه و غیر کراتنیزه اشنا شده باشد 

 ویژگی های لثه سالم را بداند 

 جنبه های مختلف ارتباط ترمیمی و پریو را بداند 

  اهمیت آن و مشکالت ناشی از تجاوز به ان را بداندپهنای بیولوژیک و 

 موارد تجویز و عدم تجویز جراحی افزایش طول تاج را بشناسد 

  موارد تجویز و عدم تجویزforced eruption را بشناسد 

 ه شده باشد.با مشکالت احتمالی پریودونشیوم به دنبال روش های نادرست ترمیمی آشنا و به روش های پیشگیری از این مشکالت آگا 

 هدف جزئی

 روش ارزیابی ای آزمون سواالت چند گزینه
 

 روش تدریس ریزی شده سخنرانی تعاملی برنامه
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 زمان شرح درس
 نام استاد دکتر نازنین کیومرثی

2/17/94 

(5445 – 5445) 

FRC موضوع 
 هدف کلی آنهاشناخت انواع سیستم های کامپوزیتی تقویت شده با فایبر و کاربرد 

 کالس پایان در بتوانند که میرود انتظار دانشجویان از
 انواع سیستم های کامپوزیتی تقویت شده با فایبر و ویژگی های این سیستم ها را بشناسد 

  با کاربرد های متنوع مثل  اسپلینت کردن ، پست های داخل کانال و .. در سیستم های کامپوزیتی تقویت شده با فایبر آشنا شود 

  شناخت انواع پست های داخل کانال ساخته شده ازFRC 

  محاسن و معایب پست هایFRC را بداندداخل کانال 

  موارد تجویز و عدم تجویز پست هایFRC ا بداندرداخل کانال 

 

 هدف جزئی

 روش ارزیابی ای آزمون سواالت چند گزینه
 

 روش تدریس ریزی شده سخنرانی تعاملی برنامه
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 زمان شرح درس

 نام استاد دکتر الدن مدنی

         9/17/94 

(5445 – 5445) 

 موضوع بهداشت جیوه
 هدف کلی روش های کنترل انکسب اگاهی درباره میزان واقعی خطر ترمیم های امالگامی و 

 در پایان کالس دانشجو قادرخواهد بود:
 .انواع جیوه ،روش های جذب و میزان خطر هر کدام را بشناسد 

 .منابع مختلف جیوه د ر کلینیک دندانپزشکی را نام ببرد 

 .نحوه درست دفع ضایعات امالگام را بیان کند 

  میزان جیوه ازاد شده از امالگام در مراحل مختلفSetting .را بداند 

 .توصیه های بهداشتی واقعی درباره جیوه را بیان کند 

  .متابولیسم جیوه در بدن را بیان کند 

  .درباره مسمومیت با جیوه و عالیم آن اطالعات کافی داشته باشد 
 

 هدف جزئی

دندانپزشکی و نحوه انجام واکنش های شیمیایی در توده امالگامیاگاهی کامل درباره امالگام   پیش نیاز  
در کلینیک ابتدا تارخچه اختالف نظر درباره بی خطر بودن توده امالگام ذندانپزشکی بیان شده ، سپس انواع جیوه، روش های جذب و منابع مختلف جیوه 

در بدن و در نهایت مسمومیت جیوه و عالئم ان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دندانپزشکی ،نحوه درست دفع ضایعات و متابولیسم جیوه   
 خالصه محتوا

 روش تدریس اراِئه با پاورپوینت و بحث های گروهی 
 آزمون چند گزینه ای در انتهای ترم.

 با هماهنگی استاد،امکان کسب نمره اضافه با فعالیت های آموزشی و پژوهشی هست. 
 روش ارزیابی

Sturdevant’s Art and Science of Operative Dentistry-2013 –on line  chapters- Biomaterials رفرنس  


