جمهوري اسالمي ايران

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی

برنامه آموزشي دوره تخصصي
رشته دندانپزشكي ترميمي

بازنگری سال 2931
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مقدمه:
با توجه به پیشرفت پرشتاب علوم و انفجار اطالعات در جهان و ایران و نیز گذشت حدوود  53سدا ا ایجداد دور هدا تصصصد
دنوانپزشک در کشور ،با نگر برنامه آمو ش امر ضرور و اجتناب ناپذیر م نمود .در این جهت بده اسدتناد اساسدنامه شدورا
آمو ش دنوانپزشک و تصصص وظیفه با نگر برنامهها دور ها تصصص به عهدو کمییدیونهدا راهردرد برنامدهریدز
آمو ش علوم دنوانپزشک محو گردیو .این کمیییون جهت نیل به این هوف کمیتهها راهررد را با ترکیب تعواد ا اعضداء
هیئت ممتحنه و ار شیاب  ،مویران با سابقه اجرای و انجمنها تصصص و برخ شاییتگان جوان تشکیل داد .هدر یدا ا ایدن
کمیتهها با نظرخواه ا خررگان دانش آموختگان و دستیاران شاغل به تحصیل و نیز بررس محتوا برنامه آمو ش در کشدورها
مصتلف جهان ،برنامه آمو ش جویو تووین و به کمیییونها راهررد و برنامهریز آمو ش ارائه نمودنو .هم اینا با لطدف و
عنایت اله با نگر برنامه آمو ش دور تصصص رشته دنوانپزشک ترمیم توسط کمییونها راهررد و برنامهریز آمو ش
علوم دنوانپزشک به انجام رسیو و با تائیو شورا آمو ش دنوانپزشک و تصصص به مرحله اجرا گذاشته م شود.
تعریف:
دنوانپزشک ترمیم یک ا دور ها تصصص دنوانپزشک است کده شدامل پیشدگیر و تشدصیس پوسدیوگ هدا ،با سدا
یراسا

و

دنوانها م باشو و در صورت اتمام موفقیتآمیز دور دانشگاه به صوور گواهینامه تصصص م انجامو .دانشآموختگدان

که در امتحانات دانشنامه تصصص که توسط مراجع ذیصالح و ارت بهواشت ،درمان و آمو ش پزشک طراح و برگزار م شود،
توفیق داشته باشنو به اخذ مورک دانشنامه تصصص نائل م گردنو.
هدف کلی:
هوف ا اجرا این برنامه آمو ش تربیت متصصصین دنوانپزشک ترمیم است که ا نظر سطح آگاه و داندش ،میدزان اعتقداد و
باور و مهارتها عمل در حو استانواردها مل و جهان باشنو و عالو بر اینکه در حیطه تصصس خدود ادادر بده ارائده خدومات
پیشگیر و درمان با کیفیت مطلوب هیتنو ،بتواننو خومات آمو ش ارائه نمود و در پیشررد علوم و گیدترش مر هدا داندش و
پژوهش در حیطه این رشته تصصص نقش فعا ایفا نماینو.
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اهداف اختصاصی:
دانشآموختگان دور تصصص رشته دنوانپزشک ترمیم بایو توانای ها

یر را کیب نمود باشنو:

 شناسای و تشصیس کامل ضایعات دنوان .
 دانش و مهارت ال م در طراح درمان و بکارگیر روشها مصتلف جهت تشصیس ،با سا

و یراسا

دنوان ها طریع

 کیب دانش و مهارت ال م جهت ایجاد ارتراط ،هماهنگ و ارائه خومات در رابطه با سایر رشتهها وابیته.
 توانای در استفاد ا اطالعات تحقیقات جویو.
 توانای و تجربه کاف جهت انجام تحقیقات و ارائه طرح تحقیقات در رشته دنوانپزشک ترمیم .
 توانای توریس ،دسترس و نقو منابع علم
ضرورت و اهمیت:
 ایفا نقش در تامین سالمت به عنوان یا عامل اساس در توسعه پایوار و متوا ن جامعه.
 پیشگیر ا ایجاد و برو عوارض پوسیوگ دنوان با توجه به شیوع آنها ،ارتقاء کیفیت نوگ و کداهش هزیندههدا درمدان
کشور.
 درمان صحیح پوسیوگ ها دنوان و نیوج مرترط و اهمیت آن در تامین ،حفظ و ارتقاء سطح سالمت افراد جامعه.
 ضرورت آشنای و اطالع ا آخرین دستاوردها علم و تصصص .
 اهمیت انجام پژوهش و تولیو علم و گیترش مر ها دانش و استفاد مناسب ا نتایج آنها.
طول دوره:
طو دور تصصص رشته دنوانپزشک ترمیم  5سا و به صورت تمام وات طرق آیین نامه و مقررات شورا آمو ش دنوانپزشک
و تصصص م باشو.
شکل نظام آموزشی:
نظام آمو ش دور تصصص رشته دنوانپزشک ترمیم به صورت ترم (نیمیا ) و در مورد دروس به صورت واحو م باشو.
انواع دروس به شکل نظر  ،عمل و کارگاه تنظیم شو انو که در االب دروس علوم پایه ،وابیته و تصصص ارائه م گردد.
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ترکیب دروس:
دور تصصص رشته دنوانپزشک ترمیم شامل دور علوم پایه ،وابیته و تصصص به ترتیب یر م باشو:
دروس علوم پایه:
این دروس به عنوان یر ساخت علوم وابیته و تصصص محیوب شو و هوف ا ارائه آنها نوآمدو  ،یدادآور و تعمیدق مرداح
است که به برخ ا آنها در دور دکتر عموم دنوانپزشک اشار گردیو است.
دروس علوم پایه که جمعاً  35/3واحو ا دور تصصص را به خود اختصاص داد انو که  3واحو ا مجموع  35/3واحو بصورت
اختیار است و دستیار موظف است حواال  2واحو را انتصاب کنو.
دروس علوم وابسته:
این دروس در مورد ارتراط علم متقابل سایر رشتهها تصصص دنوانپزشک به بحث پرداخته و دانش ،خالایت و تصمیمگیدر
صحیح را به دستیاران آمو ش م دهو به نحو که دستیاران با شناخت توانائ ها ،اولویتها ،محوودیتها و پیشرفتها نوین در
علوم مرترط ،توانای شرکت در کار تیم را جهت ارائه درمان جامع به بیماران کیب نماینو.
دروس علوم وابیته جمعاً  31واحو ا دور تصصص را به خود اختصاص داد و به شکل مشترک با گرو ها آمو ش مرترط ارائه
خواهنو شو.
دروس علوم تخصصی:
این دروس که محتو اصل دور تصصص را تشکیل م دهنو با هوف ارتقاء سطح دانش و آگاه  ،ایجداد بداور و مهدارت کیفد
مناسب در حیطه تصصس دنوانپزشک ترمیم آمو ش داد م شونو.
دروس علوم تصصص جمعاً  78واحو ا دور تصصص را به خود اختصاص م دهنو که توسط گرو آمو ش مربوطه آمو ش داد
خواهنو شو.

جمع کل واحوها آمو ش دور تصصص رشته دنوانپزشک ترمیم 333/3واحو درس م باشو .دستیار ا ترم او وارد گرو
آمو ش خود شو و دروس اختصاص به او ارائه م شود.

4

الف) جدول دروس علوم پايه مشترك دوره تخصصي رشته دندانپزشكي ترميمي
كد درس

نظري

عملي

كارگاهي

جمع

نظري

++

عملي

آمو ش پزشک ()3
آمو ش پزشک ()2
++
تجهیزات دنوانپزشک
روش تحقیق و EBD
فارماکولوژ
فتوگراف بالین
فوریت ها پزشک
اوانین پزشک و اخالق حرفه ا
++
ایمن بیمار و کنتر عفونت
مویریت و حاکمیت بالین
++
مهنوس بافت

كارگاهي

نام درس

جمع واحد

3
2
5
1
3
6
8
7
9
30
33

تعداد و نوع واحد

ساعت آموزش

3
2

-

3
2
3
2
3
0/3
3
3
3
-

38
51

-

33
302
33
302
33
21
33
33
33
-

3
2
3
2
3
3
0/3
3
3
3
2

نوارد

3

-

01/5

50

-

535

03/5

-

پيشنياز

نوارد
نوارد

 ++این دروس بصورت انتصاب م باشنو .دستیار بایو حواال  2واحو را انتصاب کنو.
ب) جدول دروس علوم وابسته دوره تخصصي رشته دندانپزشكي ترميمي
كد درس

نظري

عملي

كارگاهي

نظري

جمع

عملي

ارتودنی
آشنای با ایمپلنتها دنوان نظر
آشنای با ایمپلنتها دنوان عمل
اکلوژن ()3
اکلوژن ()2
انوودونتیکس نظر
انوودونتیکس عمل
پروتز ثابت نظر
پروتز ثابت عمل
پریودانتیکس نظر
پریودانتیکس عمل
رادیولوژ دنوان و فا و صورت نظر
رادیولوژ دنوان و فا و صورت عمل

كارگاهي

نام درس

جمع واحد

32
35
31
33
36
38
37
39
20
23
22
25
21

تعداد و نوع واحد

ساعت آموزش

پيشنياز

3
3
2
3
3
3
3
3
-

3
3
3
3
3

-

38
38
51
38
38
38
38
38
-

51
51
51
51
51

-

3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

نوارد
36
36
38
33
نوارد
نوارد
نوارد
نوارد
نوارد
نوارد
نوارد
نوارد
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5

-

053

071

-

05

-
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د) جدول دروس علوم تخصصي دوره تخصصي رشته دندانپزشكي ترميمي
كد درس

نظري

عملي

كارگاهي

نظري

6

2
1
1
1
6
-

عملي

ارائه مورد ()3( )Case Presentation
ارائه مورد ()2( )Case Presentation
ارائه مورد بر مرنا شواهو Evidence Based
آشنای با سییتم ها ترمیم ریصتگ ماشین CAD/CAM
آشنای با لیزر در دنوانپزشک ترمیم
بررس مقاالت ترمیم ()3
بررس مقاالت ترمیم ()2
بررس مقاالت ترمیم ()5
بررس مقاالت ترمیم ()1
بررس مقاالت ترمیم ()3
پایان نامه ()3
پایان نامه ()2
پایان نامه ()5
پایان نامه ()1
پایان نامه ()3
پر کلینیا ترمیم ()3
پر کلینیا ترمیم ()2
تشصیس و طرح درمان در ترمیم
دنوانپزشک ترمیم نظر ()3
دنوانپزشک ترمیم نظر ()2
دنوانپزشک ترمیم نظر ()5
دنوانپزشک ترمیم عمل ()3
دنوانپزشک ترمیم عمل ()2
دنوانپزشک ترمیم عمل ()5
دنوانپزشک ترمیم عمل ()1
دنوانپزشک ترمیم عمل ()3
دنوانپزشک یرائ ()3
دنوانپزشک یرائ ()2
دنوانپزشک یرائ ()5
شناخت پوسیوگ و میکروبها در رابطه با پوسیوگ ()3
شناخت پوسیوگ و بررس مقاالت مربوطه ()2

2
2
3
3
3
3
2
5
5
1
2
2
2
2
2
2
2
5
2

2
5
2
-

كارگاهي

نام درس

2
2
2
2
-

51
51
38
38
38
38
51
33
33
67
51
51
51
51
51
51
51
33
51

67
302
67
67
356
356
356
201
-

302
302
302
302
-

جمع واحد

23
26
28
27
29
50
53
52
55
51
53
56
58
57
59
10
13
12
15
11
13
16
18
17
19
30
33
32
35
31
33

تعداد و نوع واحد

ساعت آموزش

پيشنياز

2
2
3
3
3
3
2
5
5
1
2
2
2
2
2
5
2
2
2
2
2
2
1
1
1
6
2
2
2
5
2

نوارد
23
52
نوارد
نوارد
15
50
53
52
55
نوارد
53
56
58
57
نوارد
10
نوارد
نوارد
15
11
10
16
18
17
19
نوارد
33
32
نوارد
31

كد درس

نظري

عملي

كارگاهي

نظري

جمع

عملي

36
38
37
39
60
63
62
65

طال میتقیم (چیرنو )
مرفولوژ دنوان
مشارکت در آمو ش دانشجویان ()3
مشارکت در آمو ش دانشجویان ()2
مشارکت در آمو ش دانشجویان ()5
مواد دنوان مقومات ()3
مواد دنوان ()2
مواد دنوان ()5

كارگاهي

نام درس

3
3
2
2

3
2
2
2
-

-

38
38
51
51

51
67
67
67
-

-

55

35

8

797

7

518 0191

جمع واحد

تعداد و نوع واحد

ساعت آموزش

پيشنياز

3
3
2
2
2
3
2
2

نوارد
نوارد
نوارد
37
39
نوارد
63
62

87

-

چينش پيشنهادي دروس دوره تخصصي رشته دندانپزشكي ترميمي
نيمسال اول

ردیف
3
2
5
1
3
6
8
7
9
30
33

نام درس
آمو ش پزشک 3
پر کلینیا ترمیم ()3
تشصیس و طرح درمان در ترمیم
دنوانپزشک ترمیم ()3
رادیولوژ دهان و فا و صورت
رادیولوژ دهان و فا و صورت
روش تحقیق و EBD
شناخت پوسیوگ و میکروبها در رابطه با پوسیوگ ()3
فارماکولوژ
مرفولوژ دنوان
مواد دنوان مقومات ()3

تعواد واحو
3
5
2
2
3
3
2
5
3
3
3

نوع ارائه درس
کارگاه
عمل
نظر
نظر
نظر
عمل
کارگاه
نظر
نظر
عمل
نظر
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-

جمع
نيمسال دوم

ردیف
32
35
31
33
36
38
37
39
20
23
22
25
21

نام درس
آمو ش پزشک 2
بررس مقاالت ترمیم ()3
پایان نامه 3
پر کلینیا ترمیم ()2
پریودانتیکس
پریودانتیکس
دنوانپزشک ترمیم ()3
دنوانپزشک ترمیم ()2
شناخت پوسیوگ و بررس مقاالت مربوطه ()2
فتوگراف بالین
فوریت ها پزشک
اکلوژن ()3
مواد دنوان ()2
جمع
8

تعواد واحو
2
3
2
2
3
3
2
2
2
3
3
2
2

نوع ارائه درس
کارگاه
نظر
کارگاه
عمل
نظر
عمل
عمل
نظر
نظر
کارگاه
کارگاه
نظر
نظر
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-

نيمسال سوم

ردیف
23
26
28
27
29
50
53
52
55
51
53
56
58
57

نام درس
اکلوژن ()2
انوودنتیکس
انوودونتیکس
بررس مقاالت ترمیم ()2
پایان نامه 2
پروتز ثابت
پروتز ثابت
دنوانپزشک ترمیم ()2
دنوانپزشک ترمیم ()3
دنوانپزشک یرائ ()3
طال میتقیم (چیرنو )
مویریت و حاکمیت بالین
مشارک در آمو ش دانشجویان 3
مواد دنوان ()5
جمع

تعواد واحو
3
3
3
2
2
3
3
1
2
2
3
3
2
2

نوع ارائه درس
نظر
عمل
نظر
نظر
کارگاه
نظر
عمل
عمل
نظر
نظر
نظر
کارگاه
عمل
نظر
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نيمسال چهارم

ردیف
59
10
13
12
15
11
13

نام درس
ارائه مورد (Case Presentation )3

ارتودنی
بررس مقاالت ترمیم ()5
پایان نامه 5
دنوانپزشک ترمیم ()3
دنوانپزشک یرائ ()2
مشارکت در آمو ش دانشجویان 2
جمع

تعواد واحو
2
3
5
2
1
2
2
07
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نوع ارائه درس
نظر
نظر
نظر
عمل
عمل
نظر
عمل

نيمسال پنجم

ردیف
16
18
17
19
30
33
32
35
31
33

نام درس

تعواد واحو
3
3
3
3
3
5
2
1
2
2
37

ارائه مورد بر مرنا شواهو Evidence Based

آشنای با ایمپلنتها دنوان
آشنای با ایمپلنتها دنوان
آشنای با سییتم ها ترمیم ریصتگ ماشین CAD/CAM
آشنای با لیزر در دنوانپزشک ترمیم
بررس مقاالت ترمیم ()1
پایان نامه 1
دنوانپزشک ترمیم ()1
دنوانپزشک یرائ ()5
مشارکت در آمو ش دانشجویان 5
جمع

نوع ارائه درس
نظر
نظر
عمل
نظر
نظر
نظر
کارگاه
عمل
نظر
عمل

نيمسال ششم

ردیف
36
38
37
39

نام درس
ارائه مورد ((Case Presentation) )2

بررس مقاالت ترمیم ()3
پایان نامه 3
دنوانپزشک ترمیم ()3
جمع

دروس اختياري

تعواد واحو
2
1
2
6

نوع ارائه درس
نظر
نظر
کارگاه
عمل
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-

*

نام درس
ردیف
 60تجهیزات دنوانپزشک
 63اوانین پزشک و اخالق حرفه ا
 62کنتر عفونت و ایمن بیمار
 65مهنوس بافت

تعواد واحو
3
3
3
2

نوع ارائه درس
کارگاه
کارگاه
کارگاه
نظر

5

-

جمع
* گرفتن دو واحد از این دروس الزامی است.
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ترم پیشنهاد
1
5
3
1
-

نام درس :آمو ش پزشک ()3

کد درس0 :

تعداد و نوع واحد 3 :واحو کارگاه

ساعت آموزشی در طول دوره 50 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :نوارد
اهداف کلی :هوف ا دروس آمو ش پزشک ( )3و ( )2به منظور کیب توانمنو ال م توسط دستیار برا آماد سا
مشارکت در توریس و ار شیاب در دروس نظر  ،کارگاه  ،پیش بالین و بالین در رسته تصصص خود م باشو.
سرفصل هاي آموزشی (عنوان محتوا)
 .3نقش یا هیئت علم در مینه آمو ش
 .2اصو یادده  -یادگیر
 .5انواع یادگیر
 .1مهارت ها فرآینو توریس
 .3ویژگ ها و وظایف استاد
 .6طراح درس ()Lesson Plan
 .8اهواف آمو ش
 .7اصو تهیه محتوا آمو ش
 .9متن سصنران
 .30متن پرسش و پاسخ
 .33آمو ش در گروها کوچا
 .32روشها مصتلف آمو ش گروه
 .35ایفا نقش و شریه سا
 .31آمو ش در کلینیا
 .33وسایل کما آمو ش
 .36تصته ها هوشمنو
 .38تهیه پاورپوینت

11

او جهت

نام درس :آمو ش پزشک ()2

کد درس1 :

تعداد و نوع واحد 2 :واحو کارگاه

ساعت آموزشی در طول دوره 302 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :آمو ش پزشک ()3
اهداف کلی :هوف ا دروس آمو ش پزشک ( )3و ( )2به منظور کیب توانمنو ال م توسط دستیار برا آماد سا
مشارکت در توریس و ار شیاب در دروس نظر  ،کارگاه  ،پیش بالین و بالین در رسته تصصص خود م باشو.
سرفصل هاي آموزشی (عنوان محتوا):
 .3طرح درس اختصاص
 .2ار شیاب دانشجو و روشها آن
 .5سواالت چنو گزینه ا
 .1سواالت تشریح
 .3سطح بنو سواالت امتحان
 .6ار یاب در هنگام کار
 .8طراح Dops
 .7امتحانات OSCE

 .9آ مون شفاه
 .30تجزیه و تحلیل سواالت
 .33ار شیاب برنامه
Course Planning .32
Log book .35
Port folio .31

 .33دیوگا مرتن بر توانمنو یادگیر
Standard patent .36

 .38تلفیق در آمو ش

12

او جهت

نام درس :تجهیزات دنوانپزشک



کد درس3 :
ساعت آموزشی در طول دوره 33 :ساعت

تعداد و نوع واحد 3 :واحو کارگاه
پیش نیاز و همزمان :نوارد

اهداف کلی :دستیار بایو با تجهیزات دنوانپزشک آشنا شو  ،کاربرد و عملکرد آنها را بوانو .همچنین بتوانو با شناسای مشکالت
شایع دستگا ها ،به رفع عیوب بپردا د و نیز با مشکالت شغل شایع اسکلت عضالن در دنوانپزشکان و نحو پیشگیر و کنتر آن
آشنا باشو.
سرفصلهاي آموزشی (عنوان محتوا) درس تجهیزات دندانپزشکی و ارگونومی به همراه روش یاددهی-یادگیري
ردیف
3
2
5
1
3
6
8
7
9
30
33
32
35
31
33
36
38

روش یاد دهی -یادگیري

عنوان محتواي آموزشی
انواع یونیت دنوانپزشک  ،کمپرسورها و اطعات آنها
ساکشنها ،انواع و اطعات آنها
صنول ها در دنوانپزشک
توربینها
ایرموتورها و میکروموتورها
آنگل و هنوپیس
آپکس فاینور و پالپ تیتر و دستگا جرمگیر و ایرفلو
دستگا الیت کیور
دستگا رادیوگراف داخل دهان و  ،RVGدستگا ظهور و ثروت
آمالگاماتورها
فور و اتوکالو ،دستگا شیتشودهنو وسایل ،چراغها ماوراء بنفش
دستگا ها بلیچینگ
انواع بیماریها حرفها در دنوانپزشک
ور شها ،حرکات مناسب برا پیشگیر ا بیماریها اسکلت  -عضالن
اصو درمان بیماریها حرفها در دنوانپزشک
نحو صحیح چیومان تجهیزات و آرایش محیط مطب و کلینیا
نرم افزارها مطب دار

کارگاه
کارگاه
کارگاه
کارگاه
کارگاه
کارگاه
کارگاه
کارگاه
کارگاه
کارگاه
کارگاه
کارگاه
کارگاه
فیلم آمو ش  ،پرسش و پاسخRole Playing ،
کارگاه
سصنران
سصنران

مدت آموزش
(جلسه)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

* اساتید محترم می توانند با صالحدید خود و براساس نیاز آموزشی دستیاران ،عناوین آموزشی ،روشهاي آموزشی و مدت
آموزش را تغییر دهند.



13

نام درس :روش تحقیق و EBD

کد درس5 :

تعواد و نوع واحو 2 :واحو کارگاه

ساعت آموزشی در طول دوره 302 :ساعت

پیش نیا و همزمان :نوارد
اهواف کل  :کیب آگاه ا بنیادها پژوهش علم و آشنای با رو شها تحقیق در حو آمو ش و مهارت یاب در انتشار نتایج
پژوهش.
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا) درس روش تحقیق و  EBDبه همراه روش یاددهی -یادگیري
ردیف
3
2
5
1
3
6
8
7
9
30
33
32
35
31
33
36
38
37
39
20
23
22
25
21
23
26
28

روش یاددهی -یادگیري

عنوان محتواي آموزشی
مران تحقیق و دنوانپزشک مرتن بر شواهو و اصو طراح سوا در دنوانپزشک
مرتن بر شواهو
مرور بر منابع علم
موتورها جیتجوگر و سایتها مهم و کاربرد در دنوانپزشک
آشنای با نرم افزارها مویریت منابع علم انواع مطالعات در تحقیقات دنوانپزشک
انواع مطالعات در تحقیقات دنوانپزشک
مطالعات توصیف
شاخصها انوا گیر سالمت و بیمار
شاخصها انوا گیر ارتراط
اصو مطالعات تحلیل  -مشاهو ا
مطالعات مواخله ا
مطالعات مرور
ار یاب تیتها تشصیص
خطاها و علیت
مران آمار توصیف
برآورد و آ مون فرض
ار یاب نقادانه
اولویت بنو و انتصاب موضوع و بیان میاله
اهواف ،فرضیات و متغیرها و مویریت تحقیق و اخالق در پژوهش
روشها جمع آور داد ها و پرسشنامه
نمونه گیر و محاسره حجم نمونه
خطاها تحقیق – تورش
برهمکنش و خطاها تحقیق – مصووش شوگ
مالحظات خاص مطالعات همگروه و مالحظات خاص مطالعات مورد -شاهو
مالحظات خاص مطالعات مواخله ا
مالحظات خاص ار یاب تیتها تشصیص
مطالعات کیف
آشنای با کاربرد آ مونها آمار در دنوانپزشک
14

مدت آموزش
(ساعت)

Problem oriented lecture

5

Problem oriented lecture
کارگاه
کار عمل
سصنران تعامل
سصنران  ،بحث در گروهها کوچا

5
6
9
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6

Problem oriented lecture
Problem oriented lecture
سصنران
Problem oriented lecture
سصنران
Problem oriented lecture
Problem oriented lecture
Problem oriented lecture
Problem oriented lecture
سصنران
سصنران  ،بحث در گروهها کوچا
سصنران  ،بحث در گروهها کوچا
سصنران  ،بحث در گروهها کوچا
سصنران  ،بحث در گروهها کوچا
Problem oriented lecture
Problem oriented lecture
سصنران  ،بحث در گروهها کوچا
سصنران  ،بحث در گروهها کوچا
سصنران  ،بحث در گروهها کوچا
Problem oriented lecture
Problem oriented lecture

نام درس :فارماکولوژ

کد درس5 :

تعداد و نوع واحد 3 :واحو نظر

ساعت آموزشی در طول دوره 38 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :نوارد

گروه ارائه دهنده :گرو فارماکولوژ

اهداف کلی :مشصصات داروها

کاربرد

در دنوانپزشک  ،شناخت داروها

رایج ،اثرات و تواخل اثر آنها در دنوانپزشک .

سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
 .3آشنای با کلیات:
 مکانییم جذب ،تو یع ،دفع و اثر داروها در بون
 آشنای با اثرات و عوارض جانر داروها (اثر توکییا ،ایویوسنکرا  ،ا دیاد حیاسیت و)...
 تواخل اثر داروها
 تجویز داروها در دوران باردار و شیرده
 .2آشنای با اصو نیصه نویی
 .5شناخت میکن ها و فارماکولوژ داروها ضو درد
 .1شناخت فارمالولوژ داروها ضو التهاب استروئیو و غیر استروئیو
 .3شناخت انواع و نحو تاثیر آنت بیوتیا ها (ضو میکروب -ضو اارچ -ضو ویروس)
 .6شناختن آنت هییتامین ها
 .8شناخت داروها بیحس کننو موضع
 .7شناخت داروها موثر بر سییتم عصر مرکز  ،خودکار
 .9شناخت داروها بیهوش
 .30شناخت داروها موثر به میزان ترشع بزاق
 .33آشنای با اصو تاثیر داروها موضع در بیمار ها پوست و مصاط
 .32آشنای با اصو تاثیر داروها موضع در دنوانپزشک
 .35شناخت داروها سرکوب کننو سییتم ایمن در درمان بیماریها غیر سرطان
 .31آشنای با نقش ویتامین ها و مواد معون در درمان بیماریها دهان
روش آموزش :سمینارSmall Group Discussion ،

روش ارزیابی ،M.C.Q :آ مون تشریح .
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نام درس :فتوگراف بالین

کد درس7 :

تعداد و نوع واحد 3 :واحو کارگاه

ساعت آموزشی در طول دوره 33 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :نوارد
اهداف کلی :آشنای با انواع دوربین عکاس و تهیه فتوگراف تصصص ا بیماران دنوانپزشک و ذخیر سا

آن.

حداقل مهارت هاي عملی مورد انتظار  :دستیار به صورت مواوم بایو نیرت به ااوامات که در موارد اورژانس بایو انجام شود
میلط باشو و بر رو بیمار استانوارد شو نشان بوهو .برا این منظور در معرض دیو ارار دادن فلوچارت درمان فوریتها پزشک
توسط دستیار الزام است.
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا) درس فتوگرافی بالینی کارگاهی به همراه روش یاددهی -یادگیري
ردیف

مدت
روش یاددهی -یادگیري

عنوان محتواي آموزشی

آموزش
(جلسه)

3
2
5
1
3
6
8
7
9
30
33
32
35

آشنای با انواع دوربین ها مناسب و استانوارد و آشنای با نحو کاربرد دوربین و استفاد ا
تکیه گا
آشنای با انواع رترکتورها ،آیینه ها و نحو کاربرد آنها
فتوگراف پرتریت و پروفایل
فتوگراف خارج دهان و داخل دهان
تهیه فتوگراف ا رادیوگراف ها و کیت ها
آشنای با تصاویر سه بعو و تهیه آنها
آشنای با رفع مشکالت احتمال در حین فتوگراف در کارگا و گرو
انجام تصاویر استانوارد در رشته تصصص و نحو تهیه و آنالیز آنها( توسط اساتیو گرو مربوطه)
انجام تصاویر سه بعو و آنالیز آنها ( توسط اساتیو گرو مربوطه)
نحو سوپرایمپو یشن تصاویر فتوگراف و رادیوگراف
آشنای با ذخیر سا تصاویر(دو بعو و سه بعو )
آشنای با نرم افزارها مرترط با فتوگراف و ویرایش تصاویر
 Slide Presentationsبا Power Point

منابع اصلی درس:
 Mastering Digital Dental Photographyسا  2006و کتابها تصصص هر رشته
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کارگاه

3

کارگاه
کارگاه
کارگاه
کارگاه
کارگاه
کارگاه
کارگاه
کارگاه
کارگاه
کارگاه
کارگاه
کارگاه

3
3
3
3
3
3
5
5
3
3
3
3

نام درس :فوریت ها پزشک

کد درس7 :

تعداد و نوع واحد 0/3 :واحو کارگاه

ساعت آموزشی در طول دوره 21 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :نوارد
اهداف کلی :کیب مهارت جهت تشصیس و درمان موارد فوریت ها پزشک شایع در کلینیا ها

دنوانپزشک در Skill Lab

و با آمو ش بر رو مو ها آمو ش.
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
 .3نحو گرفتن شرح حا  ،تاریصچه پزشک و نقش آن در پیشگیر و تشصیس فوریتها و معاینات
 .2وسایل و تجهیزات در فوریت ها
 .5فوریت ها شایع و نحو درمان آنها :شامل واکنش ها ا دیاد حیاسیت ،مشکالت تنفی  ،تغیرات سطح هشیار
 .1احیا الر ریو ()CPR
 .3تکنیا ها مورد استفاد فور

در ارتراط با Circulation – Airway- Breathing

 .6کاربرد داروها در فوریت ها پزشک
 .8مهارت ها کاربرد در فوریت ها پزشک (تزریقات -سرم تراپ )...
 .7آشنای با مواد و تجهیزات اورژانس موجود در بصش و یا امکانات مشترک موجود در دانشکو

* توصیه م شود جلیات آمو ش به صورت کارگا  5ساعته بود و آمو ش توسط اساتیو گرو آمو ش جراح دهان و فا و
صورت (که م توانو با همکار گرو طب اورژانس برگزار شود) ارائه شود.
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نام درس :اوانین پزشک و اخالق حرفها



کد درس8 :
ساعت آموزشی در طول دوره 33 :ساعت

تعداد و نوع واحد 3 :واحو کارگاه
پیش نیاز و همزمان :نوارد

اهداف کلی :توانمنوسا دستیاران در مینه تئور ها پایه اخالق ،تعهوات حرفها آنان در ارا جامعه و حقوق اانون بیمار و
همکاران .در این دور مهارت ها تشصیس میایل اخالا در هنگام برو  ،تجزیه و تحلیل آن در دستیاران تقویت م گردد تا
بتواننو با بکارگیر موا ین اخالا و حقوا در محیط آمو ش و پژوهش بعنوان استاد و محقق و همچنین در ط ارائه خومات
بعنوان درمانگر شاییتهترین تصمیم را اخذ کنو.
سرفصلهاي آموزشی (عنوان محتوا) درس قوانین پزشکی و اخالق حرفه اي به همراه روش یاددهی-یادگیري
ردیف

عنوان محتوا آمو ش

3
2
5
1
3
6
8
7
9
30
33
32
35
31
33
36
38

اخالق عموم و کاربرد و کلیات پروفشنالییم
نوع دوست و احترام ،تعال شغل و عوالت
شرافت و درستکار  ،وظیفه شناس
تاریصچه و فلیفه اخالق ،و اصو چهارگانه اخالق ییت
مکاتب و تئوریها اخالا
ابزارها تشصیص در تصمیم گیر ها اخالا
رضایت آگاهانه ،برائت وتعیین ظرفیت تصمیم گیر جایگزین
را دار و حقیقت گوی
ارتراط دنوانپزشا با سایر اعضا کادر سالمت
اصو مطب دار  ،ثرت اسناد پزشک  ،ارتراط دنوانپزشا با بیمار و همراهان
آشنای با نظام پزشک  ،دنوانپزشک اانون  ،میوولیت ،خطا و اصور پزشک و حوود دیات
آشنای با ترعات صوور گواه  ،مقررات دادگا ها و نحو دادرس
تعارض منافع
اخالق در محیط ها آمو ش
فقه اسالم  ،احادیث و ارتراط آن با اخالق در دنوانپزشک
چالش ها اخالق پزشک

روش یاد ده  -یادگیر

Integrated case presentation

کارگاه
کارگاه
کارگاه
کارگاه
کارگاه
کارگاه
کارگاه
کارگاه
کارگاه
کارگاه
کارگاه
کارگاه
کارگاه
کارگاه
کارگاه
کارگاه
ارائه مورد و مرور مقاالت

موت آمو ش
*
(جلیه)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

* هر جلیه معاد سه ساعت آمو ش م باشو.
منابع:
 .3اخالق بالین  :نظر بر کاربرد اخالق در درمان ،تالیف  ، Wiliarm Dependerترجمه ناهیو حجا  ،انتشارات حیان3571 ،
 .2اخالق حرفها در خومات بهواشت درمان ،محمو مهو اصفهان  ،معاونت پژوهش دانشگا علوم پزشک ایران3582 ،
 .5اخالق در پژوهشها پزشک  ،نویینو  ،Treror Smithترجمه دکتر محمو ضرغام ،ناشر برا فردا
 .1طریرانها برا طریران ،دکتر سیو ضیاءالوین تابع  ،ناشر دانشگا علوم پزشک شیرا 3570 ،
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کد درس9 :

نام درس :کنتر عفونت و ایمن بیمار

ساعت آموزشی در طول دوره 33 :ساعت

تعداد و نوع واحد 3 :واحو کارگاه
پیش نیاز و همزمان :نوارد

اهداف کلی :دستیاران روش ها و مهارت ها ایمن بیمار را در کلینیا ها دنوانپزشک و بیمارستان بواننو و آنها را اجراء
نماینو.
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
 .3ایمن بیمار
 .2اهمیت عاملها انیان در ایمن بیمار
 .5آشنای با سییتمها پیچیو و موثر در ایمن و مراارت بیمار
 .1تشکیل و استفاد ا تیمها موثر
 .3درس ا اشتراهات گذشته برا جلوگیر ا خطرها آینو
 .6شناخت و مویریت خطرها پزشک
 .8روشها ارتقا کیفیت به منظور ارتقا ایمن
 .7ارتراط بیشتر بیماران با کارکنان و سرپرستان
 .9مراارت ،پیشگیر و کنتر عفونت
 .30ایمن در بیماریها عفون
 .33افزایش و ارتقا ایمن داروی
 .32میکروبیولوژ بیماریها عفون شایع در دنوانپزشک و راهها انتقا
* .35حضور در گرو آمو ش و پیاد سا

آمو شها داد شو

در کار گروه هر دستیار بر رو مراحث مربوط به گرو خود کار کرد و بحث م کنو.
* این ایمت بصورت  3جلیه ادغام یافته در حین ااوامات بالین دستیار در بصش با پیاد سا

موارد آمو ش بود  ،توسط اساتیو،

ار یاب و آمو شها تکمیل و بالین ارائه م شود .انتظار م رود با این آمو شها ،نکات آمو ش در دستیار نهادینه شو و در
ترمها آمو ش بعو توسط اساتیو کنتر و در ار یاب آنان تاثیر داد شود.
درسنامه این درس Patient Safety Curriculum Guide, Multi-professional Edition ،ا انتشارات سا مان بهواشت
جهان م باشو که در سایت  http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501958_eng.pdfاابل دسترس
م باشو.
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نام درس :مویریت و حاکمیت بالین

کد درس01 :

تعداد و نوع واحد 3 :واحو کارگاه

ساعت آموزشی در طول دوره 33 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :نوارد
اهداف کلی :با مولها و ابزارها مویریت کیفیت خومات ،نیا ها تعال خومات ،ایمن بیمار ،اعما مویریت و ار یاب آشنا شو و
به لزوم بهرود کیفیت خومات سالمت دهان ا طریق استقرار مولها و ابزارها مویریت کیفیت ا جمله مو حاکمیت خومات بالین
اعتقاد داشته باشو و این موارد را در عملکرد خود نشان بوهو.
حداقل مهارت هاي عملی مورد انتظار  :انتظار م رود دستیار در پایان این واحو اعما مویریت خومات بالین را در حین
ارئه خومات سالمت دهان نشان بوهو و در ترم ها باالتر تا حو نشان دادن آن به صورت خودکار ارتقا یابو.
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا) درس مدیریت و حاکمیت بالینی کارگاهی به همراه روش یاددهی -یادگیري
ردیف

روش یاددهی -یادگیري

عنوان محتواي آموزشی

مدت آموزش
(جلسه)

3

کیفیت و سییتم ها بهرود آن

کارگاه

3

2

مویریت کیفیت خومات سالمت دهان

کارگاه

3

5

حاکمیت خومات بالین و پیش نیا ها

کارگاه

3

1

مولها و ابزارها مویریت کیفیت

کارگاه

3

3

ایمن بیمار

کارگاه

3

6

اثر بصش بالین

کارگاه

3

8

مفاهیم اثر بصش بالین و دنوانپزشک مرتن بر شواهو و ممیز بالین

کارگاه

3

7

تعامل با بیماران ،همراهان و جامعه

کارگاه

3

کارگاه

3

*30

بهرود کیفیت در خومات رشته تصصص

کارگاه

3

*33

ار یاب میزان تحقق و نحو اجرا اصو حاکمیت بالین خومات در رشته تصصص

کارگاه

5

9

آمو ش و مهارت آمو

و مویریت کارکنان

* این مورد در حین ارائه خومات بالین در رشته ها تصصص م باشو با این تفاوت که در این جلیات آمو ش ها ال م
مویریت حاکمیت خومات بالین توسط اساتیو گرو ارائه شود.
مویریت این درس بر عهو معاون آمو ش تصصص دانشکو م باشو .نحو ار شیاب این برنامه به صورت ار شیاب برنامه ا دیدو
دانشجو ،استاد و میزان دستیاب به اهواف اختصاص م باشو که بایو همده سداله توسدط مدویر گدرو انجدام و نتیجده آن همدرا
پیشنهادها و راهکارها ارتقا اجرا برنامه به شورا آمو ش تصصص دانشکو ارائه گردد.
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کد درس00 :

نام درس :مهنوس بافت

تعداد و نوع واحد 2 :واحو نظر

ساعت آموزشی در طول دوره 51 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :نوارد

گروه ارائه دهنده :گرو مهنوس بافت

اهداف کلی :آشنای با اصو مهنوس بافت.
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
 .3آشنایی با مواد مهندسی بافت:
تعریف و تقییم بنو بیوموادها ،تاریصچه و پیشرفت اخیر در بیومواد ،کاربرد بیومواد در کلینیا ،مشصصات و خوص پل مرها ،آنالیز
و انتصاب محصوالت پل مر کاربردها مصتلف ،کاربرد پل مرها در مهنوس بافت ،کاربرد بیومواد در پزشک و ایمپلنت ها
دنوان .
 .2اصول مهندسی بافت:
رفتار سلو در ترمیم بافت  ،ساخت بافت ها فعا در محیط آ مایشگا  ،ساخت بافت ها فعا در بون ،مو ها مهنوس بافت،
کلیات پیونو سلو ها و فرآورد ها بافت ساخته شو .
 .5بیولوژي سلولی و مولکولی:
ساختمان سلو  ،ساختمان  DNAو کرومو وم ،ساختمان  ،RNAهماننوسا  ،تقییم سلو  ،کو ژنتیک  ،نیصهبردار
( ،)Transcriptionساخت پروتئین ،مرگ سلو  ،موتاسیون و ترمیم .DNA
 .1آشنایی با کشت سلولی:
انواع روش ها مصتلف کشت سلول  ،انواع روش ها مصتلف کشت سلول  ،ظروف کشت ،محیط ها کشت ،روش ها
بافرینگ محیط کشت ،سرم و محیط ها فااو سرم ،روش ها بیان و ار یاب دینامیا رشته سلو  ،رفتار سلو در محیط کشت.
 .3آشنایی با زیست داربست ها:
بیوسرامیاها ،شیشه ها بیواکتیو و شیشه ،سرامیاها ،پل مرها طریع و مصنوع  ،هیوروژ ها ،فلزات -فیلمها -پوشش ها
بیواکتیو ،کامپو یت ها

ییت تصریب ،روش ساخت داربیت ها ،خواص سطح داربیت ها ،اصو سطح داربیت ها جهت اتصا

به بافت ها سصت و نرم ،ییت سا گار و روشها بررس آن ،روش ها استریل کردن و کاربرد بالین .
روش آموزش :سمینار
روش ارزیابی ،MCQ :آ مون تشریح
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نام درس :ارتودنی

کد درس01 :

تعداد و نوع واحد 3 :واحو نظر

ساعت آموزشی در طول دوره 38 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :نوارد

گروه ارائه دهنده :گرو ارتودانتیکس

اهداف کلی :آشنای با دیوگاهها ارتودنی در ارتراط با ترمیم .
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
 .3آشنای با درمانها الحاا ارتودنی و ترمیم
 متوها  Uprightکردن مولرها-

Forced Eruption

  Spacemanagementدنوانها-

Malformation

Missing -

 Smile Design .2در ارتودنی :
 تعریف لرصنو نرما روشها تشصیس لرصنو نرما ا غیر نرما اجراء موثر در ایجاد لرصنو غیر طریع روشها ارتودنی در درمان موارد غیر نرماروش آموزش :سمینارSmall Group Discussion ،

روش ارزیابی ،MCQ :آ مون تشریح
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نام درس :آشنای با ایمپلنتها دنوان نظر

کد درس03 :

تعداد و نوع واحد 3 :واحو نظر

ساعت آموزشی در طول دوره 38 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :اکلوژن ()2

گروه ارائه دهنده :بصش ایمپلنت

اهداف کلی :آشنای با ایمپلنت ها دنوان
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
 .3مقومها بر ایمپلنت ها دنوان
 .2منطق استفاد ا ایمپلنت ها دنوان
 .5شاخس ها پریودنتا در ایمپلنت ها دنوان
 .1واژ شناس در ایمپلنت ها دنوان
 .3آشنای با اجراء و انواع ایمپلنت ها دنوان
 .6اهمیت استصوان موجود در درمان ایمپلنت
 .8پروتزها تا دنوان متک بر ایمپلنت
 .7تاثیر نیرو و استرس ها اکلو ال بر طرح درمان
 .9بررس سنجش و کیفیت سالمت ایمپلنت
روش آموزش :سمینارSmall Group Discussion ،

روش ارزیابی ،MCQ :آ مون تشریح

23

نام درس :آشنای با ایمپلنتها دنوان عمل

کد درس05 :

تعداد و نوع واحد 3 :واحو عمل

ساعت آموزشی در طول دوره 51 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :اکلوژن ()2

گروه ارائه دهنده :بصش ایمپلنت

اهداف کلی :آشنای با انجام ایمپلنت ها دنوان .
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
 .3انتصاب و بررس رادیوگراف برا انجام پروتز تا دنوان ( 5مورد)
 .2انتصاب نوع ایمپلنت
 .5انجام االب گیر
 .1امتحان
 .3تحویل پروتز به بیمار
روش آموزش :آمو ش عمل بر بالین بیمار
روش ارزیابی :حضور میتمر در بصش ،انجام صحیح درمانها ،ار یاب  560درجه.
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نام درس :اکلوژن ()3

کد درس05 :

تعداد و نوع واحد 2 :واحو نظر

ساعت آموزشی در طول دوره 51 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :مرفولوژ دنوان

گروه ارائه دهنده :گرو ها ترمیم و پروتزها دنوان

اهداف کلی :آشنای با روابط فک دنوان و تأثیر اوانین اکلوژن
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
 .3آناتوم  -T.M.Jعضالت باال برنو و پائین آورنو فا
 .2فیزیولوژ

حرکات فک در رابطه با T.M.J

 .5فیزیولوژ حرکات فک و بررس حرکات فک در پالن ها مصتلف
 .1آشنای با پالن اکلوژن
 .3آشنای با V.D
 .6آشنای با C.R

 .8آشنای با راهنما اوام
 .7بررس انواع اکلوژنها خارج مرکز
 .9اوانین اکلوژن و رابطه حرکات فک با مرفولوژ سطح دنوانها
روش آموزش :سمینارSmall Group Discussion ،

روش ارزیابی ،MCQ :آ مون تشریح
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نام درس :اکلوژن ()2

کد درس07 :

تعداد و نوع واحد3 :واحو نظر

ساعت آموزشی در طول دوره 38 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :اکلوژن ()3

گروه ارائه دهنده :گرو پروتزها دنوان

اهداف کلی :آشنای با ارتیکوالتور و ثرت روابط فک و تصحیح اکلوژن.
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
 .3آشنای با انواع ارتیکوالتورها
 .2رکوردگیر
 .5انتقا کیت به ارتیکوالتور و Face Bow
Functional Wax Up .1

 .3انواع تماس ها خلف
Occlusal Adjacement .6
روش آموزش :سمینارSmall Group Discussion ،

روش ارزیابی ،MCQ :آ مون تشریح
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نام درس :انوودانتیکس نظر

کد درس07 :

تعداد و نوع واحد 3 :واحو نظر

ساعت آموزشی در طول دوره 38 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :نوارد

گروه ارائه دهنده :گرو انوودانتیکس

اهداف کلی :آشنای با دیوگا ها انوودونتیکس در ارتراط با درمانها ریشه و تاج دنوان.
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
 .3آشنای با مالحظات انوودونتیکس در ترمیم دنوانها معالجه ریشه شو
 .2شناخت فوریت ها انوودنتیکس
 .5شناخت موفقیت و شکیت درمانها ترمیم
 .1تشصیس موارد نیا منو به درمانها انوودونتیکس
 .3آشنای با  Pulp Cappingا دیوگا انوودونتیکس
 .6آشنای با تحلیل ها داخل و خارج و علل برو آن
 .8آشنای با علل پرفوراسیونها
روش آموزش :سمینارSmall Group Discussion ،

روش ارزیابی ،MCQ :آ مون تشریح
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نام درس :انوودانتیکس عمل

کد درس08 :

تعداد و نوع واحد 3 :واحو عمل

ساعت آموزشی در طول دوره 51 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :نوارد

گروه ارائه دهنده :گرو انوودانتیکس

اهداف کلی :آشنای با دیوگا ها انوودنتیکس در ارتراط با درمان ها ریشه و تاج دنوان.
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
 .3آشنای با درمانها مجود موارد غیر پیچیو
 .2انجام درمان دنوانها تا ریشه و چنو ریشه
 .5آشنای با نحو درمان پالپ نو
روش آموزش :آمو ش عمل بر بالین بیمار
روش ارزیابی :حضور میتمر در بصش ،انجام صحیح درمانها ،ار یاب  560درجه.
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نام درس :پروتز ثابت نظر

کد درس09 :

تعداد و نوع واحد 3 :واحو نظر

ساعت آموزشی در طول دوره 38 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :نوارد

گروه ارائه دهنده :گرو پروتزها دنوان

اهداف کلی :آشنای با دیوگا ها تصصص پروتزها دنوان در ارتراط با انجام درمانها پروتز ثابت.
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
 .3تشصیس و طرح درمان در پروتز ثابت
 .2تشصیس و طرح درمان در ایمپلنت
 .5اصو تراش
 .1انواع تراش
 .3روشها کنار دن ل ه
Provisional Restoration .6

 .8طراح  Ponticو انواع آن و انواع ریجها ب دنوان
 .7ساخت پیت و انواع آن
 Perforation .9ریشه
 .30کانتور روکش
 Splint .33و کاربرد آنها
 .32تصحیح اکلوژن
Forced Eruption .35

 .31اصو و روش درمان دیاستم
روش آموزش :سمینارSmall Group Discussion ،

روش ارزیابی ،MCQ :آ مون تشریح
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نام درس :پروتز ثابت عمل

کد درس11 :

تعداد و نوع واحد 3 :واحو عمل

ساعت آموزشی در طول دوره 51 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :نوارد

گروه ارائه دهنده :گرو پروتزها دنوان

اهداف کلی :آشنای عمل با دیوگا ها تصصص پروتزها دنوان در ارتراط با نحو انجام درمانها پروتز ثابت.
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
 .3نحو تراش و کلیه مراحل البراتوار ساخت یا روکش
 .2نحو تهیه پیت ریصتگ
 .5نحو تهیه روکش
 .1نحو تهیه بریج
روش آموزش :آمو ش عمل بر بالین بیمار
روش ارزیابی :حضور میتمر در بصش ،انجام صحیح درمانها ،ار یاب  560درجه.
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نام درس :پریودانتیکس نظر

کد درس10 :

تعداد و نوع واحد 3 :واحو نظر

ساعت آموزشی در طول دوره 38 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :نوارد

گروه ارائه دهنده :گرو پریودانتیکس

اهداف کلی :آشنای با بیماریها پریودنتا در رابطه با درمانها ترمیم .
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
 .3طرقه بنو بیماریها پریودنتا
 .2پاتولوژ بیماریها پریودنتا
 .5تفییر رادیوگراف
 .1رییا فاکتورها در پریودنتولوژ
 .3پروگنو
 .6طرح درمان
 .8فلپ پریودنتا
 .7جراح افزایش طو تاج کلینیک
 .9جراح ها رژنراتیو
 .30ایمپلنت ها دنوان
 .33اهمیت بافت نرم در اطراف ایمپلنت ها دنوان
روش آموزش :سمینارSmall Group Discussion ،

روش ارزیابی ،MCQ :آ مون تشریح
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نام درس :پریودانتیکس عمل

کد درس11 :

تعداد و نوع واحد 3 :واحو عمل

ساعت آموزشی در طول دوره 51 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :نوارد

گروه ارائه دهنده :گرو پریودانتیکس

اهداف کلی :آشنای با نحو درمان ها پریودنتا در ارتراط با درمانها مشترک.
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
Soft Tissue Management .3
 .2آشنای با نحو انجام Electrosurgery

روش آموزش :آمو ش عمل بر بالین بیمار
روش ارزیابی :حضور میتمر در بصش AID ،یا انجام بعض ا اعما پریو که توسط اساتیو محو شو است ،ار یاب 560
درجه.
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نام درس :رادیولوژ دنوان و فا و صورت نظر

کد درس13 :

تعداد و نوع واحد3 :واحو نظر

ساعت آموزشی در طول دوره 38 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :نوارد

گروه ارائه دهنده :گرو رادیولوژ

اهداف کلی :آشنای با روشها رایج و نوین تهیه رادیوگراف داخل و خارج دهان تشصیس افتراا ضایعات دهان و دنوان با
استفاد ا این نوع رادیوگراف ها.
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
 .3رادیوبیولوژ و حفاظت
 .2اصو تشصیس و تفییر رادیوگراف
 .5توابیر رادیولوژ و تاریکصانه در مطب دنوانپزشک در رادیولوژ و حفاظت
 .1تکنیا ها جویو تصویر بردار :


CBCT



CT



MRI

Digital Imaging 
Sonography 
Nuclear Medicine 

 .3رادیولوژ ایمپلنت ها دنوان
 .6اصو رادیولوژ بیماران تروماتیز (مصووم)
 .8رادیولوژ TMJ
روش آموزش :سمینارSmall Group Discussion ،

روش ارزیابی ،MCQ :آ مون تشریح
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نام درس :رادیولوژ دنوان و فا و صورت عمل

کد درس15 :

تعداد و نوع واحد 3 :واحو عمل

ساعت آموزشی در طول دوره 51 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :نوارد

گروه ارائه دهنده :گرو رادیولوژ

اهداف کلی :آشنای عمل با روشها رایج تهیه رادیوگراف داخل دهان  -تشصیس افتراا ضایعات دهان و دنوان.
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
 .3اصو تفییر پوسیوگ دنوان
 Digital Imaging .2داخل دهان
 .5آمو ش عمل سییتمها دیجیتا داخل دهان
روش آموزش :آمو ش بر بالین بیمار
روش ارزیابی :انجام صحیح رادیوگراف ها ،ار یاب  560درجه.

34

نام درس :ارائه مورد ()3( )Case Presentation

کد درس15 :

تعداد و نوع واحد 2 :واحو نظر

ساعت آموزشی در طول دوره 51 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :نوارد
اهداف کلی :ایجاد توانای جهت نقو و بررس پیرامون تشصیس ،طرح درمان ،درمانها انجام شو و پیش آگه آنها و دفاع ا
ااوامات انجام شو در هنگام ارایه مورد.
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
 .3ارایه و بحث در مورد درمان ها انجام شو در بیماران با درمان ها پیچیو
 .2نقو و بررس طرح درمان ها و مراحل درمان ها انجام شو  ،بررس رادیوگراف ها ارل و بعو ا درمان ،موفقیت و عوم
موفقیت در درمانها انجام شو و بررس علل هر یا ا آنها (ارائه حواال  5مورد)
روش آموزش :گزارش مورد ()Case Report
روش ارزیابی :انجام صحیح درمانها انجام شو که مورد تائیو اساتیو گرو م باشو.
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نام درس :ارائه مورد ()2( )Case Presentation

کد درس17 :

تعداد و نوع واحد 2 :واحو نظر

ساعت آموزشی در طول دوره 51 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :ارائه مورد ()3
اهداف کلی :ایجاد و توانای جهت نقو و بررس پیرامون تشصیس ،طرح درمان ،درمانها انجام شو و پیش آگه آنها و دفاع ا
ااوامات انجام شو در هنگام ارایه مورد.
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
ارائه و نقو و بررس طرح درمان و نوع درمان با حضور کلیه اساتیو و دستیاران بصش ترمیم (ارائه حواال  5مورد توسط هر یا ا
دستیاران)
روش آموزش :گزارش مورد ()Case Report
روش ارزیابی :انجام صحیح درمانها انجام شو که مورد تائیو اساتیو گرو م باشو.
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نام درس :ارائه مورد بر مرنا شواهو Evidence Based

کد درس17 :

تعداد و نوع واحد 3 :واحو نظر

ساعت آموزشی در طول دوره 38 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :بررس مقاالت ترمیم ()5
اهداف کلی :جمع آور و نقو و بررس مقاالت مصتلف ترمیم که دارا محتو یکیان هیتنو.
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
بررس مقاالت ترمیم مرتن بر شواهو ()Evidence Based
روش آموزش :سمینارSmall Group Discussion ،

روش ارزیابی :نقو و بررس و درک صحیح ا مقاالت ارائه شو و حضور میتمر
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نام درس :آشنای با سییتمها ترمیم ریصتگ ماشین  CAD/CAMکد درس18 :
تعداد و نوع واحد 3 :واحو نظر

ساعت آموزشی در طول دوره 38 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :نوارد

گروه ارائه دهنده :گرو ها ترمیم و پروتز

اهداف کلی :آشنای با سییتمها ترمیم ریصتگ ماشین .
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
 .3آشنای با سییتم ماشین ها

ریصتگ CAD/CAM

 .2تراش دنوانها
 .5االب گیر
 .1ساخت ترمیم ها موات
 .3روش انجام و آماد سا

پروتز (اینله و آنله ،ونیر ،روکش تمام سرامیا) توسط ماشین

-6 .6امتحان و تصحیح اکلوژن
 .8سمنت کردن
 .7مراحل اتمام و پرداخت
 .9مشکالت و رفع آن در رابطه با این نوع درمان
روش آموزش :سمینارSmall Group Discussion ،

روش ارزیابی ،MCQ :آ مون تشریح  ،پرسش و پاسخ.
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نام درس :آشنای با لیزر در دنوانپزشک ترمیم

کد درس19 :

تعداد و نوع واحد 3 :واحو نظر

ساعت آموزشی در طول دوره 38 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :نوارد

گروه ارائه دهنده :بصش لیزر و ترمیم

اهداف کلی :آشنای با فیزیا نور و ویژگ ها نور لیزر ،اصو دستگاهها لیزر ،انواع لیزر در دنوانپزشک ترمیم  ،تشصیس
پوسیوگ  ،تراش حفر  ،کیورینگ مواد دنوان  ،سفیو کردن و . ...
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
 .3لیزر و فیزیا لیزر
 .2اصو دستگاهها لیزر
 .5انواع لیزر مورد استفاد در دنوانپزشک
 .1پارامترها مهم اشعه لیزر
 .3واکنش متقابل لیزر و بافت
 .6اصو ایمن لیزر
 .8متوها تشصیس پوسیوگ توسط لیزر ()Diagnodent
 .7تراش و تهیه حفر بافت ها دنوان ()Er: YAG And Er , Cr: YSGG
 .9کیورینگ مواد دنوان  -سفیو کردن دنوانها و اثر ضو حیاسیت دنوانها توسط لیزر
روش آموزش :سمینارSmall Group Discussion ،

روش ارزیابی ،MCQ :آ مون تشریح  ،پرسش و پاسخ.
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نام درس :بررس مقاالت ترمیم ()3

کد درس31 :

تعداد و نوع واحد 3 :واحو نظر

ساعت آموزشی در طول دوره 38 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :دنوانپزشک ترمیم نظر ()3
اهداف کلی :نقو و بررس مقاالت معترر داخل و خارج برا کیب اطالعات جویو و روش ها تحقیق در ارتراط با اثر بیولوژیا
مواد ترمیم و. ...
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
 .3آشنای با نحو نگارش مقاالت
 .2آشنای با بررس و ارایه مقاالت نوشته شو به بان فارس و انگلیی
 .5آشنای با نقو مقاالت و نتیجه گیر مناسب ا مقاالت نقو شو
 .1بررس مقاالت ترمیم در ارتراط با اثر بیولوژیا مواد
روش آموزش :نقو و بررس مقاالت توسط دستیاران و اساتیو.
روش ارزیابی :نقو و بررس بصورت صحیح و حضور میتمر دستیاران.
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نام درس :بررس مقاالت ترمیم ()2

کد درس30 :

تعداد و نوع واحد 2 :واحو نظر

ساعت آموزشی در طول دوره 51 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :بررس مقاالت ترمیم ()3
اهداف کلی :نقو و بررس مقاالت معترر داخل و خارج در مورد مقاالت آمالگام بانوینگ و کامپا یت ها.
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
 .3بررس مقاالت در رابطه با آمالگام
 .2بررس مقاالت در رابطه با بانوینگ ها
 .5بررس مقاالت در رابطه با کامپو یت ها
روش آموزشSmall Group Discussion :

روش ارزیابی :نقو و بررس بصورت صحیح و حضور میتمر دستیاران.
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نام درس :بررس مقاالت ترمیم ()5

کد درس31 :

تعداد و نوع واحد 5 :واحو نظر

ساعت آموزشی در طول دوره 33 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :بررس مقاالت ترمیم ()2
اهداف کلی :نقو و بررس مقاالت معترر داخل و خارج برا کیب اطالعات جویو و روش ها تحقیق در ارتراط با درمانها
مصتلف دنوانپزشک

بصصوص در مینه ها درمانها

یرای  -مواد دنوان و پیت ها ریصتگ .

سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
 .3آشنای با بررس و ارایه مقاالت نوشته شو به بان فارس و انگلیی
 .2آشنای با نحو نقو مقاالت و نتیجه گیر مناسب ا مقاالت نقو شو
 .5آشنای با طرقه بنو انواع مقاالت
 Case Series و  Case Reportsو Origianl Articles
 Review Articles و  Meta Analysisو Clincal Trial
روش آموزشSmall Group Discussion :

روش ارزیابی :نقو و بررس بصورت صحیح و حضور میتمر.
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نام درس :بررس مقاالت ترمیم ()1

کد درس33 :

تعداد و نوع واحد 5 :واحو نظر

ساعت آموزشی در طول دوره 33 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :بررس مقاالت ترمیم ()5
اهداف کلی :نقو و بررس مقاالت معترر داخل و خارج .
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
بررس و ارایه مقاالت نوشته شو به بان فارس و انگلیی دربار موضوعات مصتلف ترمیم و مواد دنوان .
روش آموزشSmall Group Discussion :

روش ارزیابی :نقو و بررس بصورت صحیح و حضور میتمر.
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نام درس :بررس مقاالت ترمیم ()3

کد درس35 :

تعداد و نوع واحد 1 :واحو نظر

ساعت آموزشی در طول دوره 67 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :بررس مقاالت ترمیم ()1
اهداف کلی :نقو و بررس مقاالت معترر داخل و خارج .
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
نقو و بررس مقاالت معترر داخل و خارج بصصوص مقاالت که در رابطه با امتحانات بورد هیتنو.
روش آموزشSmall Group Discussion :

روش ارزیابی :نقو و بررس و درک صحیح ا مقاالت ارائه شو .

44

نام درس :پایان نامه ( )3تا ()3

کد درس35 -39 :

تعداد و نوع واحد 30 :واحو عمل  -کارگاه

ساعت آموزشی در طول دوره 186 :ساعت

پیش نیاز و همزمان:
پایان نامه ( -)0هدف :انتخاب موضوع مورد تحقیق در حیطه آموزش تخصصی
این درس بصورت  2واحو کارگاه برگزار م شود و بایو در برنامه آمو ش دیو شود .در این واحو دستیار با همکار اساتیو گرو
در جلیات کارگاه نیرت به تعیین موضوع ااوام م نمایو .گردآور مقاالت ،تحقیقات مرترط و انجام جیتجوها مربوطه ،خارج
ا ساعت کارگا بود و در جلیات کارگا بایو نتایج تحقیقات ارائه شود .در پایان ترم دستیار بایو میتنوات ال م موضوع خود را
انتصاب کرد باشو .ثرت اولیه موضوع در معاونت پژوهش و با ارائه گواه به سرپرست تصصص گرو بیانگر گذرانون این واحو
م باشو.
پایان نامه ( -)1هدف :ثبت موضوع پژوهش
این درس بصورت  2واحو کارگاه برگزار م شود و دستیار بایو در جلیات مربوطه که با حضور مشاور آمار و یا متصصصین آمار
یا اپیومیولوژییت برگزار م گردد ،شرکت کنو .دستیار بایو تا پایان ترم پروپو ا خود را کامل کرد و در سایت مربوطه (پژوهشیار)
ثرت نمایو .مالاات با استاد راهنما جهت هماهنگ ها مربوط به پروپو ا راهنما نیز بایو در همین جلیات پیش بین شود.
پایان نامه ( -)3هدف :انجام پژوهش
این درس به صورت  2واحو عمل طراح شو است که بایو در برنامه آمو ش دیو شود .مان و نحو ارائه این واحو کامالً در
اختیار استاد راهنما است و م توانو به صورت جلیات پشت سر هم و یا با فاصله باشو .استاد راهنما بایو نحو ارائه این واحو را به
سرپرست تصصص گرو اعالم نمایو تا سایر برنامه ها آمو ش با آن هماهنگ گردد .چنانچه تحقیق مربوطه طوالن تر ا یا
ترم باشو ،انجام ااوامات که بایو در این ترم صورت م گرفته است با تائیو استاد راهنما برا گذرانون این واحو کاف م باشو.
پایان نامه ( -)5هدف :نوشتن پایان نامه و مقاله
این درس به صورت  2واحو کارگاه طراح شو و بایو در برنامه آمو ش دیو شود .دستیار بایو با هماهنگ استاد راهنما و مشاور
آمار به آنا لیزها آمار  ،استصراج نتایج و نگارش پایان نامه بپردا د و حواال یا مقاله علم نیز ا آن آماد و به یا مجله
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معترر ارسا کنو .در خصوص تحقیقات که بصش ا آن به این ترم منتقل م شود ،دستیار بایو عالو بر ارائه تحقیق بصش ها
مربوط به تحقیقات اولیه را در صورت که مقوور بود باشو در این ترم مورد آنالیز و استصراج نتایج اولیه تحقیق خود ارار دهو.
پایان نامه ( -)5هدف :دفاع از پایان نامه
این درس به صورت  2واحو کارگاه طراح شو و بایو در برنامه آمو ش دیو شود .در این درس دستیار پایان نامه را کامل و
مراحل دفاع را ط م نمایو.

توجه :روشن است همه پایان نامه ها نم تواننو ا روش باال ترعیت کننو و بیته به طو

مان تحقیق ممکن است تا یا ترم دیگر

به تعویق بیافتو که با هماهنگ و تائیو معاونت پژوهش برنامه پیشنهاد ا نظر مانرنو اصالح خواهو شو.
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نام درس :پر کلینیا ترمیم ()3

کد درس51 :

تعداد و نوع واحد 5 :واحو عمل

ساعت آموزشی در طول دوره 302 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :نوارد
اهداف کلی :اشنای با وسایل دنوانپزشک ترمیم و انجام صحیح تراش و ترمیم دنونها با آمالگام و نحو پینگذار در حفر ا
وسیع و ترمیم آنها ،تهیه و ترمیم حفر ها کامپا یت.
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
 .3تراش انواع حفر ها کالسیا آمالگام بر رو دنتانوم
 .2ترمیم انواع حفر ها کالسیا آمالگام
 .5نحو پین گذار داخل عاج در دنوانها با تصریب وسیع بر رو دنتافرم
 .1ترمیم حفر ها وسیع آمالگام
 .3تراش انواع حفر ها کامپا یت بر رو دنتافرم
 .6ترمیم انواع حفر ها کامپا یت
روش آموزش :سمینار ،آمو ش عمل
روش ارزیابی :ار یاب دستیاران توسط کار ها انجام شو بصورت صحیح و اصول (تراش و ترمیم).
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نام درس :پر کلینیا ترمیم ()2

کد درس50 :

تعداد و نوع واحد 2 :واحو عمل

ساعت آموزشی در طول دوره 67 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :پر کلینیا ترمیم ()3
اهداف کلی :آمو ش و یادگیر نحو تراش انواع اینله -آنله فلز و غیر فلز .
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
 .3ساخت اینله و آنله فلز
 تراش االب گیر تهیه داWax Up -

-

Casting

 امتحان-

Finishing Polishing

-

Cementation

 .2ساخت اینله آنله کامپو یت
 تراش االب گیر تهیه دا تهیه اینله آنله کامپا یت و پل مریزاسیون (البراتوار ) امتحان پرداخت نصب کردن .5ساخت اینله آنله پرسلن
48

 تراش الب گیر تهیه دا پودر گذار امتحان پرداخت سمنت کردنروش آموزش :سمینار ،آمو ش عمل
روش ارزیابی :ار یاب دستیاران توسط کارها انجام شو بصورت صحیح و اصول .
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نام درس :تشصیس و طرح درمان در ترمیم

کد درس51 :

تعداد و نوع واحد 2 :واحو نظر

ساعت آموزشی در طول دوره 51 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :نوارد
اهداف کلی :آشنای با انجام معاینات ،تشصیس و طرح درمان صحیح جهت پیشگیر و درمان ایوآ
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
 .3شناخت عوامل موثر در درمان ها ترمیم
 .2آشنای با نحو معاینه بیمار
 .5آشنای با نحو معاینات نیوج نرم دهان
 .1آشنای با نحو معاینات دنوانها
 .3آشنای با نحو معاینات ار یاب پریودنشیوم
 .6آشنای با معاینات اکلو ا
 .8بررس ترمیم ها اویم و علل تعویض آنها
 .7شناخت بیماریها مصتلف در رابطه با ترمیم (معرف بیماریها عموم  -معرف ضایعات دنوان و نحو برخورد و درمان
بیمار و بررس پوسیوگ )
 .9آشنای با نما رادیوگراف ضایعات مصتلف دهان (دنوانها -استصوان و )...
 .30تعیین نوع رادیوگراف جهت تشصیس ضایعات مصتلف
 .33آشنای با تیت ها پاراکلینیک و موارد درخواست و تفییر آنها
 .32ارایه طرح درمان و مالحظات کل در طرح درمان
 .35شناخت اولویت ها در طرح درمان
 .31شناخت عوامل موثر در ایجاد طرح درمان نهای (مهارت ها ،محوودیت ها ااتصاد و محوودیت ها ابزار )
 .33اهمیت Periodic Recall Examination

 .36آمو ش بهواشت دهان ا طریق آمو ش رژیم غذای  -معرف روش ها مکانیکا پیشگیر
روش آموزش :سمینارSmall Group Discussion ،

روش ارزیابی ،MCQ :آ مون تشریح .
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نام درس :دنوانپزشک ترمیم نظر ()3

کد درس53 :

تعداد و نوع واحد 2 :واحو نظر

ساعت آموزشی در طول دوره51 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :نوارد
اهداف کلی :روشها تهیه حفر و ترمیم حفر ها آمالگام و روشها ترمیم دنوانها با پوسیوگ وسیع همرا با کاربرد پین.
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
 .3معرف دنوانپزشک ترمیم
 .2آشنای با وسایل دست در دنوانپزشک

ترمیم

 .5آشنای با تقییم بنو و نام گذار وسایل دست و چرخنو
 .1آشنای با روش ها کاربرد وسایل دست
 .3شناخت فر ها و وسایل چرخنو
 .6آشنای با مواعیت بیمار ،دستیار دنوانپزشک در با ده و دسترس بهتر و راحت تر در درمانها ترمیم
 .8شناخت وسایل و مواد ال م جهت کنتر درد (ب حی موضع و)...
 .7تقییم بنو حفر ها آمالگام
 .9شناخت اهواف و مراحل تراش در حفر ها مصتلف
 .30نحو ترمیم حفر ها مصتلف و مراحل کار با آمالگام
 .33معرف پینها
 .32آشنای با کاربرد و عوم کاربرد پین ها در دنوانپزشک ترمیم
 .35عوارض پین گذار
روش آموزش :سمینارSmall Group Discussion ،

روش ارزیابی ،MCQ :آ مون تشریح .
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نام درس :دنوانپزشک ترمیم نظر ()2

کد درس55 :

تعداد و نوع واحد 2 :واحو نظر

ساعت آموزشی در طول دوره 51 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :دنوانپزشک ترمیم نظر ()3
اهداف کلی :آشنای با مواد همرنگ جهت ترمیم دنوانها اوام و خلف و نحو کار با این مواد.
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
 .3شناخت نکات بیولوژیک در دنوانپزشک ترمیم
 .2رابردم و کار برد آن در دنوانپزشک ترمیم
 .5اصو حفاضت پالپ
 .1آشنای با اصو بانوینگ عاج و مینا
 .3آشنای با مالحظات کل و اصو تراش حفرات کالس  Iو  IIو  IIIو  IVو  Vکامپا یت ها میتقیم
 .6آشنای با ترمیم حفرات کامپو یت
 .8آشنای با انواع ماتریکس ها در ترمیم کامپو یت ها
 .7آشنای با نحو ارار دادن کامپا یت ها
 .9آشنای با  Finishingو  Polishingکامپا یت ها
روش آموزش :سمینارSmall Group Discussion ،

روش ارزیابی ،MCQ :آ مون تشریح .
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نام درس :دنوانپزشک ترمیم نظر ()5

کد درس55 :

تعداد و نوع واحد 2 :واحو نظر

ساعت آموزشی در طول دوره 51 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :دنوانپزشک ترمیم نظر ()2
اهداف کلی :آشنای با کامپا یتها غیر میتقیم و تهیه اینله آنله کامپو یت و تهیه اینله و آنله فلز  ،کاربرد پین در دنوانپزشک .
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
 .3آشنای با کامپا یت ها غیر میتقیم
 نحو تهیه حفر ها اینله و انله ها کامپو یت االب گیر تهیه دا تهیه اینله و آنله کامپا یت و نحو پلیمریزاسیون (البراتوار ) امتحان پرداخت سمنت کردن .2آشنای با اینله و آنله ها ریصتگ فلز
 تهیه حفر االب گیر تهیه دا Wax UpCasting -

 -امتحان

Finishing And Polishing -

 سمنت کردن .5پین و انواع گیر

 انواع پین ها داخل عاج ترمیم ها پیشرفته آمالگام ( Amalgapinو  Slotو)... ترمیم ها آمالگام با استفاد ا بانوینگ ها نحو کار با پین ها داخل کانا (پیت ها پیش ساخت)روش آموزش :سمینارSmall Group Discussion ،

روش ارزیابی ،MCQ :آ مون تشریح .
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نام درس :دنوانپزشک ترمیم عمل ()3

کد درس57 :

تعداد و نوع واحد 2 :واحو عمل

ساعت آموزشی در طول دوره 67 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :پر کلینیا ترمیم ()3
اهداف کلی :انجام صحیح ترمیم دنوانها با آمالگام.
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
 .3ترمیم انواع پوسیوگ ها کالسیا آمالگام ( 50دنوان)
 .2ترمیم انواع پوسیوگ ها وسیع آمالگام ( 50دنوان)
 .5ترمیم دنوانهای که معالجه ریشه شو و نیا به  postنوارد ( 20دنوان)
روش آموزش :انجام کارها عمل بر بالین بیمار.
روش ارزیابی :انجام صحیح و دایق ترمیم ها بر رو بیماران تحت نظر اساتیو گرو  ،ار یاب .560
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نام درس :دنوانپزشک ترمیم عمل ()2

کد درس57 :

تعداد و نوع واحد 1 :واحو عمل

ساعت آموزشی در طول دوره356 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :دنوانپزشک ترمیم عمل ()3
اهداف کلی :ترمیم و با سا

دنوانها معالجه ریشه شو با و یا بوون استفاد ا پیت ها پیش ساخته ،اینله و انله ها فلز

و غیر فلز و ترمیم ها پیشرفته کامپا یت.
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
 .3ترمیم دنوان های که معالجه ریشه شو با استفاد ا پیت ها پیش ساخت ( 7دنوان)
 .2ترمیم دنوان ها با استفاد ا پین داخل عاج ( 20دنوان)
 .5ترمیم ها پیشرفته آمالگام ( 22( )Slot , Amalgapinدنوان)
 .1ترمیم آمالگام با استفاد با بانوینگ ها ( 31دنوان)
 .3ترمیم ها ریصتگ فلز (اینله و آنله) ( 6دنوان)
 .6ترمیم ها کامپا یت غیر میتقیم (اینله و آنله) ( 32دنوان)
 .8ترمیم ها پیشرفته کامپا یت ( 36دنوان)
روش آموزش :آمو ش عمل بر بالین بیمار.
روش ارزیابی :حضور میتمر در بصش ،انجام صحیح درمانها ،ار یاب .560
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نام درس :دنوانپزشک ترمیم عمل ()5

کد درس58 :

تعداد و نوع واحد 1 :واحو عمل

ساعت آموزشی در طول دوره356 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :دنوانپزشک ترمیم عمل ()2
اهداف کلی :انجام درمانها

یرائ پیشرفته.

سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
 .3ترمیم ها پیشرفته کامپا یت ( یرای  -بیتن دیاستم -ونیز و 23( )...دنوان)
 .2ترمیم دنوانها معالجه ریشه شو ( 33دنوان)
 Bleaching .5دنوانها

نو و غیر نو ( 30دنوان)

 .1اسپیلینت تراپ ( 3دنوان)
 .3ساخت  POSTریصتگ ( 1دنوان)
 .6ساخت کراون ( 1دنوان)
روش آموزش :آمو ش عمل بر بالین بیمار.
روش ارزیابی :حضور میتمر در بصش ،انجام صحیح درمانها ،ار یاب .560
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نام درس :دنوانپزشک ترمیم عمل ()1

کد درس59 :

تعداد و نوع واحد 1 :واحو عمل

ساعت آموزشی در طول دوره356 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :دنوانپزشک ترمیم عمل ()5
اهداف کلی :آشنای با ترمیم ها پیشرفته و یرای .
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
 .3ترمیم ها پرسلن (اینله آنله) ( 6دنوان)
 .2پیت ها  7( FRCدنوان)
 .5بریج ها  1( FRCدنوان)
 .1بریج ها  1( Marylandدنوان)
 .3بریج ها  2( Conventionalدنوان)
روش آموزش :آمو ش عمل بر بالین بیمار.
روش ارزیابی :حضور میتمر در بصش ،انجام صحیح درمانها ،ار یاب .560

57

نام درس :دنوانپزشک ترمیم عمل ()3

کد درس51 :

تعداد و نوع واحد 6 :واحو عمل

ساعت آموزشی در طول دوره 201 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :دنوانپزشک ترمیم عمل ()1
اهداف کلی :طرح درمان و انجام کلیه درمانها ترمیم .
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
در این مرحله دستیار باییت اادر باشو طرح درمان جامع داد و کلیه دنوانها ترمیم مورد نیا بیمار را در حو استانوارد انجام دهو.
روش آموزش :آمو ش عمل بر بالین بیمار.
روش ارزیابی :حضور میتمر در بصش ،انجام صحیح درمانها ،ار یاب .560
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نام درس :دنوانپزشک

کد درس50 :

یرای ()3

ساعت آموزشی در طول دوره51 :ساعت

تعداد و نوع واحد 2 :واحو نظر
پیش نیاز و همزمان :نوارد
اهداف کلی :آشنای با اصو اولیه یرای و بانوینگ در دنوانپزشک .
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
 .3آشنای با اصو

یرای ا نظر شکل و فرم و تقارن ،مواعیت دنوانها در اوس فک  ،خصوصیات سطح رنگ ،ترانیلوسنی

 .2شناخت ساختمان هییتولوژک مینا و عاج
 .5آشنای با اصو فیزیک بانوینگ
 .1شناخت بانوینگ مینا
 .3شناخت بانوینگ عاج
 .6شناخت عوامل موثر در بانوینگ
 .8آشنای با مکانیزم بانوینگ با عاج و عوامل موثر بر آن
روش آموزش :سمینارSmall Group Discussion ،

روش ارزیابی ،MCQ :آ مون تشریح .
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نام درس :دنوانپزشک

کد درس51 :

یرای ()2

ساعت آموزشی در طول دوره 51 :ساعت

تعداد و نوع واحد 2 :واحو نظر
پیش نیاز و همزمان :دنوانپزشک
اهداف کلی :آشنای با با سا

یرای ()3

دنوانها تغییر رنگ یافته.

سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
 .3شناخت اصالحات محافظه کارانه کانتور و نقاط تماس دنوانها
 .2آشنای با ایتولوژ تغییر رنگ دنوانها و روش ها درمان Bleaching

 .5آشنای با میکروابرژن و ماکروابرژن
 .1آشنای با ونیرها ر ین
 .3شناخت روش ها غیر میتقیم کامپو یت ونیر
 .6آشنای با کامپو یتها خلف
 .8آشنای با بریج ها محافظه کارانه
روش آموزش :سمینارSmall Group Discussion ،

روش ارزیابی ،MCQ :آ مون تشریح .
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نام درس :دنوانپزشک

کد درس53 :

یرای ()5

تعداد و نوع واحد 2 :واحو نظر
پیش نیاز و همزمان :دنوانپزشک

ساعت آموزشی در طول دوره 51 :ساعت
یرای ()2

اهداف کلی :آشنای با انواع ترمیم ها پرسلن و کاربرد و عوم کاربرد هر یا ا آنها در ترمیم .
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
 .3معرف اینله و انلهها پرسلن
 .2شناخت موارد کاربرد و عوم کاربرد اینله و آنله پرسلن
 .5آشنای با کراونها پرسلن
 .1شناخت موارد کاربرد و عوم کاربرد کراونها پرسلن
 .3آشنای با ونیرها پرسلن
 .6شناخت موارد کاربرد و عوم کاربرد ونیرپرسلن
 .8شناخت اصو و نحو تراش و نیر پرسلن
 اصو و نحو تراش اینله و آنله پرسلن اصو و نحو تراش کراونها پرسلن .7آشنای با اعما البراتوار در تهیه ترمیم ها پرسلن
 .9آشنای با اعما کلینیک ترمیم ها پرسلن
 .30آشنای با بریج ها Metal free
روش آموزش :سمینارSmall Group Discussion ،

روش ارزیابی ،MCQ :آ مون تشریح
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نام درس :شناخت پوسیوگ و میکروبها در رابطه با پوسیوگ ( )3کد درس55 :
تعداد و نوع واحد 5 :واحو نظر

ساعت آموزشی در طول دوره 33 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :نوارد

گروه ارائه دهنده :گرو ها ترمیم و میکروبیولوژ

اهداف کلی :شناخت تئور ها مصتلف ایجاد پوسیوگ و میکروارگانییم ها در رابطه با ایجاد پوسیوگ  ،شناخت روشها
ار یاب  ،رییا پوسیوگ و روشها پیشگیر .
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
 .3تعریف پوسیوگ و معرف آن
 .2شناخت تئوریها مصتلف ایجاد پوسیوگ و پاتوفیزیولوژ آن
 .5آشنای با فلورمیکروب دهان ،پالک میکروب و نحو تشکیل آن
 .1آشنای با میکروارگانیزم ها مرترط با ایجاد پوسیوگ
 .3شناخت مران اکولوژیا پوسیوگ
 .6شناخت اپیومیولوژ پوسیوگ و انوها در ایجاد پوسیوگ
 .8آگاه ا انواع پوسیوگ  -سییتم ها مصتلف طرقه بنو و روش ها جویو طرقه بنو پوسیوگ
 .7شناخت هییتوپاتولوژ نواح ( )Zoneها مصتلف پوسیوگ در مینا و عاج
 .9شناخت نحو پیشرفت پوسیوگ و مکانیزم ها دفاع دهان و دنوان در برابر پوسیوگ (بزاق و عاج)
 .30شناخت روش ها مورن تشصیس پوسیوگ
 .33تشصیس پوسیوگ  ،با رادیوگراف
 .32ار یاب رییا بیمار ا لحاظ پوسیوگ ()Caries Risk Assessment
 .35روش ها پیشگیر ا ایجاد پوسیوگ

(بهواشت ،فلورایو موضع و سییتمیا – سیلنتها و مواد آنت باکتریا )

روش آموزش :سمینارSmall Group Discussion ،

روش ارزیابی ،MCQ :آ مون تشریح
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نام درس :شناخت پوسیوگ و بررس مقاالت مربوطه ()2

کد درس55 :

تعداد و نوع واحد 2 :واحو نظر

ساعت آموزشی در طول دوره 51 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :شناخت پوسیوگ و میکروبها در رابطه با پوسیوگ ()3
اهداف کلی :بررس مقاالت معترر داخل و خارج در مینه تشصیس شیوع و پیشگیر ا پوسیوگ .
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
 .3بررس مقاالت در مینه روش ها جویو تشصیس پوسیوگ
 .2بررس مقاالت در مینه شیوع پوسیوگ در گرو ها مصتلف اجتماع
 Evidence Based .5اثر روشها پیشگیر
روش آموزش :سمینارSmall Group Discussion ،

روش ارزیابی ،MCQ :آ مون تشریح
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نام درس :طال میتقیم (چیرنو )

کد درس57 :

تعداد و نوع واحد 3 :واحو نظر

ساعت آموزشی در طول دوره 38 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :نوارد

اهداف کلی :آشنای با کاربرد طال میتقیم (چیرنو ).
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
 .3شناخت انواع طال چیرنو
 .2شناخت موارد تجویز و عوم تجویز
 .5آشنای با تراش حفرات کالس  Iو  IIو V

 .1شناخت نحو کار با طال میتقیم
 .3بررس مقاالت مربوط به طال میتقیم
روش آموزش :سمینارSmall Group Discussion ،

روش ارزیابی ،MCQ :آ مون تشریح
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نام درس :مرفولوژ دنوان

کد درس57 :

تعداد و نوع واحد 3 :واحو عمل

ساعت آموزشی در طول دوره 51 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :نوارد

اهداف کلی :آشنای با ساخت و فرم دادن دنوانها توسط گچ یا موم بر رو ارتیکوالتور.
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
 .3فرم دادن دنوانها اوام فا باال و پائین
 .2فرم دادن دنوانها پرموالر در فا باال و پائین
 .5فرم دادن دنوانها موالر در فا باال و پائین
روش آموزش :سمینار و آمو ش عمل
روش ارزیابی :انجام صحیح و دایق تراش دنوانها و انجام یا نمونه تراش نهای .

65

نام درس :مشارکت در آمو ش دانشجویان ( )3تا ()5

کد درس58 -71 :

تعداد و نوع واحد 6 :واحو عمل (هر ترم  2واحو)

ساعت آموزشی در طول دوره 201 :ساعت

پیش نیاز و همزمان:
هدف کلی :کیب مهارت عمل فرآینو یادده  -یادگیر
سرفصل هاي آموزشی (عنوان محتوا)
مشارکت دستیار در آمو ش ها نظر و عمل (پر کلینیا و بالین ) و سایر آمو شها

شرکت دستیار در آمو ش دانشجویان دور دکترا عموم دنوانپزشک تحت نظارت استاد بود  ،ار شیاب شو و پسخورانو ال م
توسط استاد ارائه م گردد به نحو که در پایان دور دستیار نیرت به روشها آمو ش و ار یاب دانشجو بویژ روشها ار یاب
نوین آمو ش میلط شو و با مهارت امور مربوطه را انجام دهو.
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نام درس :مواد دنوان مقومات ()3

کد درس70 :

تعداد و نوع واحد 3 :واحو نظر

ساعت آموزشی در طول دوره38 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :نوارد

گروه ارائه دهنده :گرو مواد دنوان یا ترمیم

اهداف کلی :آشنای با خصوصیات مواد ،آشنای با رنگ ،پلیمر و انواع آنها ،آشنای با سمنت و انواع آنها.
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
 .3آشنای با خصوصیات فیزیک مکانیک  -حرارت و الکتریک مواد
 .2تعریف رنگ
 .5انوع اسپکتروفتومتر
Cilab .1

 .3کرما -هیو -والیو
 .6ترانیپرنی
 .8شناخت پلیمرها
 .7تهیه پلیمرها
 .9پلیمریزاسیون و انواع آن
 Biocompatibility .30مواد دنوان
 .33آشنای با سمنت ها و خصوصیات انواع آنها
 .32آشنای با سمان ینگ سیلیکوفیفات
 .35آشنای با سمان ینگ فیفات
 .31آشنای با سمان ZOE

 .33آشنای با سمان ینگ پل کربوکییالت
 .36آشنای با سمان گالس اینومر
 .38آشنای با Cavity Liner

 .37آشنای با کلییم هیوروکیایو
روش آموزش :سمینارSmall Group Discussion ،
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نام درس :مواد دنوان ()2

کد درس71 :

تعداد و نوع واحد 2 :واحو نظر

ساعت آموزشی در طول دوره 51 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :مواد دنوان مقومات ()3

گروه ارائه دهنده :گرو مواد دنوان یا ترمیم

اهداف کلی :آشنای با فلزات ،نحو تهیه آمالگام ها دنوان  ،ساختمان و خصوصیات آنها.
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
 .3آشنای با فلزات:
 ویژگ ها عموم فلزات ،ساختمان کرییتال فلزات ،دفرماسیون فلزات ،شکیت جاموات ،طریعت آلیاژها.
 تقییم بنو آلیاژها.Eutectic ،Intermetalic ،Solid Solution :
 انواع دیاگرام ،Eutectic ،Intermetalic ،Solid Solution :دیاگرام سه تای  ،خواص آلیاژها ،ساختمان میکروسکوپیا
فلزات و الیاژها Solidification ،فلزات Solidification ،آلیاژها ،ریز ساختار ریصتگ  ،ریز ساختار  ،Cold Workedر
کرییتالیزیشن و  ،Grain Growthتکنیا ها استحکام بصش .
 .2آشنای با تاریصچه و خصوصیات فیزیک  ،مکانیک  ،حرارت و الکتریک آمالگام
 .5آشنای با ترکیب ،نحو تولیو آمالگام
 .1آشنای باآلیاژ نقر و الع و روش ها Amalgamation

 .3آشنای با امالگام ها با مس کم و یاد
 .6شناخت میکرواستراکچر آمالگام
 .8آشنای با پویو کوروژن و تارنیش
 .7آشنای با انواع روش  Manipulationآمالگام (انتصاب آلیاژ و  Mixingو )Condensation
 .9آشنای با برنیشینگ و  Finishingو  Polishingآمالگام
 .30شناخت و روش ها مرار با سمیت جیو
روش آموزش :سمینارSmall Group Discussion ،
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نام درس :مواد دنوان ()5

کد درس73 :

تعداد و نوع واحد 2 :واحو نظر

ساعت آموزشی در طول دوره 51 :ساعت

پیش نیاز و همزمان :مواد دنوان ()2

گروه ارائه دهنده :گرو مواد دنوان یا ترمیم

اهداف کلی :آشنای کامل با خصوصیات کامپا یت ها ،آشنای با خواص فیزیک مکانیک و سایر خواص و کاربرد سرامیا ها در
دنوانپزشک .
سرفصل هاي آموزشی(عنوان محتوا):
 .3کامپا یت ها:
 معرف کامل کامپا یت ها همرا با تاریصچه
 آشنای با ساختمان و ترکیب شیمیائ کامپا یت ها
 آشنای با واکنش پل مریزاسیون کامپا یت ها
 شناخت خصوصیات فیزیک کامپا یت ها
 شناخت خصوصیات مکانیک کامپا یت ها
 شناخت خصوصیات سا گار سنج کامپا یت ها
 آشنای با نحو کار با کامپا یت
 .2سرامیا ها دنوان
 مواد اولیه در صنعت سرامیا
 آشنای با ساختار سرامیا ها دنوان
 پرسلن
 شیشه
 شیشه سرامیا
 .5آشنای با انواع سرامیا ها دنوان
 فلوسپاتیا
Castable 
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Pressable 
Zirconia 
Machinable 

 .1آشنای با نحو ساخت انواع سرامیا ها
 .3آشنای با خواص فیزیک  ،مکانیک  ،شیمیای  ،نور  ،حرارت انواع سرامیا ها
 .6آشنای با روش ها ساخت انواع سرامیا ها
 .8کاربرد انواع سرامیا ها دنوان
روش آموزش :سمینارSmall Group Discussion ،

روش ارزیابی ،MCQ :آ مون تشریح
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