برنامه بخش ترمیمی عملی 1
جلسات اٍل ٍ دٍم:
-1اهتحاى ضفاّی
 -2تزاش  MOیا  DOرٍی دًداى طبیعی پَسیدُ(هَلز باالیا هَلز پاییي)  +قزاردادى الًیزٍبیس  +تزهین
 -3اًجام فیطَرسیالًت ٍ  PRRبز رٍی هَلز سالن
 -4تحَیل فاًتَم :یک دًداى هَلز با فیطَرسیالًت
* یک دًداى هَلز با PRR
*یک تزهین  MOیا  DOآهالگام دًداى هَلز

ّDemonstrationا:
-1

فیطَرسیالًت ٍ PRR

-2

قزاردادى الًیزٍبیس ٍپاًسواى

-3

تطکیل پزًٍدُ -کٌتزل عفًَت – پَسیطي –تزاش ٍتزهین -ارسیابی اکلَژى – تَصیِ ّای پس اس
تزهین ،تکویل پزًٍدُ ،دفع صحیح اضافات آهالگام

جلسِ سَم تا پایاى تخش :اًجام تزهین کالس  + 1فیطَرسیالًت ( PRR+حداقل  6هَرد)(ّز داًطجَ هجاس
است تٌْا یک فیطَرسیالًت یا  PRRاًجام دّد).

توجه

 -1 :یک تیوار تِ اًتخاب داًشجَ ٍ استاد تعٌَاى تیوار اهتحاى در ًظر گرفتِ هیشَد.

ًورُ تیوار اهتحاى تا ضریة  2در هیاًگیي ًورُ ًْایی لحاظ خَاّذ شذ.
-2در صَرت هردٍد شذى اهتحاى ّای شفاّی  ،اهتحاى هجذد گرفتِ هیشَد اها از ًورُ ًْایی
یک ًورُ کسر خَاّذ شذ.

-3در صَرتیکِ تعذاد تیوار کوتر از  6تاشذ  ،اهکاى قثَلی در ٍاحذ ترهیوی ٍ 1جَد ًذارد.

-4

هٌاتع اهتحاى شفاّی :کتاب هلی تزهیوی فصل  9صفحِ  271تا  ( 289اس ابتدای کالس  1تا تزهین
کالس ( 5

تزجوِ کتاب علن ٍ ٌّز تزهیوی  2113فصل  11صفحِ  274تا 277

برنامه بخش ترمیمی عملی2
جلسات اٍل ٍ دٍم:
 -1پزسص ضفاّی
 -2تزاش حفزُ اٍلیِ ٍ ثاًَیِ  MODرٍی دًداى هَلز طبیعی پَسیدُ  +تزهین
 -3کَتاُ کزدى کاسپ دًداى هَلز باال یا پاییي  ،تْیِ  ، groove ,cove, slotقزاردادى پیي عاجی +

بیلداپ آهالگام
تحَیل فاًتَم)1 :تزاش ٍتزهین آهالگام MOD
 )2یک دًداى پیي گذاری ضدُ
 )3یک دًداى بیلداپ ضدُ با آهالگام
ّDemonstrationا:
کاسپ ریداکت ،اضکال گیزدار ،پیي عاجی
بیلدآپ آهالگام

-1
-2

جلسِ سَم تا پایاى تخش  :اًجام تزهین آهالگام کالس  ٍ 5 ٍ 2بیلداپ یک کاسپ ( حداقل  8هَرد
)

توجه  -1 :یک تیوار تِ اًتخاب داًشجَ ٍ استاد تعٌَاى تیوار اهتحاى در ًظر گرفتِ هیشَدً .ورُ
تیوار اهتحاى تا ضریة  2در هیاًگیي ًورُ ًْایی لحاظ خَاّذ شذ.
-2در صَرت هردٍد شذى اهتحاى ّای شفاّی  ،اهتحاى هجذد گرفتِ هیشَد اها از ًورُ ًْایی
یک ًورُ کسر خَاّذ شذ.
-3در صَرتیکِ تعذاد تیوار کوتر از  8تاشذ  ،اهکاى قثَلی در ٍاحذ ترهیوی ٍ 2جَد ًذارد.

 -4هٌاتع اهتحاى شفاّی  :کتاب هلی فصل  9صفحِ  271تا (314تزهین ّای آهالگام کالس
 + )5ٍ2ٍ1فصل  ( 11تزهین ّای پیچیدُ آهالگام )

برنامه بخش ترمیمی عملی 3
جلسات اٍل ٍ دٍم:
 -1پرسش شفاّی
-2

پیي گذاری داخل کاًال  +بیلدآپ آهالگام

 -3تزهین کالس  5 ٍ4 ٍ3کاهپَسیت

تحَیل فاًتَم )1 :یک دًداى با پیي داخل کاًال  +بیلداپ آهالگام
 )2دٍ دًداى قداهی با تزهین کاهپَسیت کالس 5 ٍ 4 ٍ 3

ّDemonstrationا:
-1

پیي گذاری داخل کاًال

-2

ترهین ّای کاهپَزیتی

جلسِ سَم تا پایاى تخش  :اًجام تزهین ّای آهالگام ٍ کاهپَسیت (بیلدآپ آهالگام ،ترهین
های کاهپوزیت کالس  )5ٍ4 ٍ3حداقل  7هَرد

توجه  -1 :یک تیوار تِ اًتخاب داًشجَ ٍ استاد تعٌَاى تیوار اهتحاى در ًظر گرفتِ هیشَدً .ورُ
تیوار اهتحاى تا ضریة  2در هیاًگیي ًورُ ًْایی لحاظ خَاّذ شذ.
-2در صَرت هردٍد شذى اهتحاى ّای شفاّی  ،اهتحاى هجذد گرفتِ هیشَد اها از ًورُ
ًْایی یک ًورُ کسر خَاّذ شذ.
-3در صَرتیکِ تعذاد تیوار کوتر از  7تاشذ  ،اهکاى قثَلی در ٍاحذ ترهیوی ٍ 3جَد ًذارد.
-4هٌاتع اهتحاى شفاّی  :کتاب هلی تزهیوی  -فصل  ( 12اس صفحِ  362تا  ( ) 416تا سزحفزُ تًَلی
ضکل ٍ فصل  ( 14اس صفحِ  438تا  ( ) 449تاسز پستْای ّوزًگ دًداى )

