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خیاتاى آیت هللا دیذسی  ،دا ًطکذٍ دًذاًپضضکی

ىذف کلی درش:آضٌایی داًطجْ تا هالدظات دًذاًپضضکی تشهیوی ،هْاسد اسجاع،اًْاع دسهاًِای تشهیوی
 اىذاف رفتبریُ (:ذف سفتاسی داسای هخاطة ،فؼل سفتاسی ،دسجَ ّ هؼیاس ّ ضشایظ اًجام است)
 -۳داًطجْ تایذ همشسات دسّى تخطی سا تطْس کاهل سػایت ًوایذ.
 -2داًطجْ تایذ تشخْسد اّلیَ هٌاسثی تا تیواس داضتَ ّ اصْل اخاللی دشفَ ای سا دس هشادل دسهاى تیواساى سػایت ًوایذ.
 -1داًطجْ تایذ طشح دسهاى هٌاسة ،اصْل کٌتشل ػفًْت  ،تضسیك تی دسی  ،اًتخاب اتضاس ّ ّسایل هٌاسة تشاش سا اًجام دُذ.
-۴داًطجْ تایذ تتْاًذ تاصساصی ّسیغ دس دًذاًِای صًذٍ سا اًجام دُذ.
 -۵داًطجْ تایذ تتْاًذ تاصساصی ّسیغ کاهپْصیت دس دًذاًِای لذاهی سا اًجام دُذ.
 -۶داًطجْ تایذ تتْاًذ تاصساصی تاج دس دًذاًِای دسهاى سیطَ ضذٍ سا اًجام دُذ.
 -۴داًطجْ تایذ کٌتشل اکلْژى ّ تْصیَ ُای الصم دس پایاى دسهاى سا اسایَ دُذ ّ ًذٍْ دفغ صذیخ ژسواًذُا سا تذاًذ.



ًظبیف دانػجٌیبى(تکبلیف دانػجٌ در طٌل ترم )
دسهاى تیواساى ضاهل:
تاصساصی تاج دًذاى کطیذٍ ضذٍ تْسظ پیي داخل کاًال تا استفادٍ اص آهالگام ( .یک هْسد)
تاصساصی تاج دًذاى کطیذٍ ضذٍ تْسظ پیي داخل کاًال تا استفادٍ اص کاهپْصیت( .یک هْسد)
تشهین دفشات کالط IVکاهپْصیت تش سّی تیواس ( ۳هْسد )
تاصساصی دًذاًِای دسهاى سیطَ ضذٍ تا آهالگام تش سّی تیواس ،استفادٍ اص پیي داخل کاًال 1 ( .هْسد)
تاصساصی دًذاًِای دسهاى سیطَ ضذٍ تا کاهپْصیت تش سّی تیواس ،استفادٍ اص پیي داخل کاًال 1 ( .هْسد)
تاصساصی ّسیغ تاج دس دًذاى ُای صًذٍ تا یا تذّى استفادٍ اص پیي داخل ػاج ( .یک هْسد)



هنببغ اصلی ( تا سػایت اصْل هٌثغ ًْیسی ّدادى ًطاًی تشای تِیَ آًِا ضاهل کتاتخاًَ ،کتاب فشّضی،
ایٌتشًت).....،
Fundamentals Of Operative Dentistry:A Contemporary Approach
Last Edition -۳
Art And Science Of OPERATIVE Dentistry
Last Edittion -2

*



رًظ تذریص ً ًضبیل کوک آهٌزغی هٌرد اضتفبده:
کاس ػولی دس تخص دس تخص تش سّی تیواستذت ًظش استاد ّ دس صْست ًیاص ُوشاٍ تا  ّ Demonstrationاساِئَ سویٌاس ُوشاٍ تا پاّسپْیٌت



رًظ ىب ًزهبى ضنجع ً ارزغیببی دانػجٌ ً ببرم هربٌط بو ىرارزغیببیًْ (:ع اهتذاًات اص لذاظ ًذٍْ طشادی
سْال -تاسم تٌذی -صهاى اهتذاًات ّ تکالیف رکش ضْد)

استثاط هٌاسة تا تیواستش اساط اصْل اخالق دشفَ ای
پزیشش ّ تکویل پشًّذٍ ّ اسصیاتی گضاسش کاس طی دّسٍ
سػایت کٌتشل ػفًْت  -هشتة ًوْدى یًْیت ّ ست پایاى دسهاى
دضْسّ غیاب ّ اًضثاط دس تخص
کیفیت کاس ػولی
اهتذاى پایاى تشم اسکی
سویٌاس

ً 2وشٍ
ً ۳وشٍ
ً 1وشٍ
ً 1وشٍ
ً 9وشٍ
آیتن ضشطی
ً 2وشٍ

برنبهو ىفتگی اضبتیذ گرًه ترهین:
رًزىبی ىفتو

اضبتیذ هطئٌل در بخع ترهین

اضبتیذ هطئٌل در بخع فبنتٌم

دکتش لاسوی

غنبو
یکػنبو

دکتش لاسوی  -دکتش هشادی

دًغنبو

تشًاهَ چشخطی اساتیذ

ضو غنبو

دکتش فیلی

چيبر غنبو

دکتش سلطاًی

دکتش سلطاًی – دکتش هشادی

دکتش فیلی

هقررات درش ً انتظبرات از دانػجٌیبى
دانػجٌ ببیذ:







دس توام جلسات کالط دس ط تذّى تاخیش دضْس یاتذ.
دس تذث ُای سویٌاس تطْس فؼال ضشکت ًوایذ.
آهادگی الصم تشای آصهًِْای تخص سا داضتَ تاضذ.
دس صْست غیثت داًطجْ تیص اص دذ هجاص ًوشٍ صفش تشای ّی هٌظْس خْاُذ ضذ.
پزیشش تیواس دتوآْ تا ُواٌُگی استاد هشتْطَ تاضذ.
صهاى اًجام دضْس ّ غیاب ّ ضیٍْ اسصضیاتی دس صْست تشّص هطکالت دیي دسهاى تش اساط "تشًاهَ لْاًیي تخص" ًصة ضذٍ
دس تاتلْ اػالًات گشٍّ هی تاضذ.

