فرم طرح درس مجازی/طرح دوره مجازی -------
اطالػبت ػوَهی
ًبم درض:ترهیوی ًظری 1

گرٍُ :ترهیوی
رؼتِ :دًذاًپسضکی
ًیوعبل :دٍم

تؼذاد ٍاحذ:

هقطغ تحصیلی:دکترای حرفِ ای.

هعئَل درض :دکتر طسثِ السادات تقایی اردکاًی

پیػ ًیبز :هثاًی ترهیوی
ظبل تحصیلی 33-1331 :

هذرظیي :دکتر فراّت دکتر سعیذی دکتر صذٍقی دکتر هیرحسیٌی

هقذهِ : :در ثعیبری از درهبى ّبی ترهیوی هعتقین ثب کبهپَزیت ،درهبى ّبی زیجبیی ٍ چعجبًذى رٍکػ ّب ٍاًَاع ظراهیک ثرقراری ادّیسى هٌبظت
ٍ ثبدٍام از ضرٍریبت درهبى اظت .ثٌبثرایي آؼٌبیی ثب اًَاع هختلف ثبًذیٌگ ٍ ًعل ّبی آى ٍ طرز اظتفبدُ از آى ٍ ّویي طَر ظوبى ّبی هختلف
ثرای داًؽجَیبى دًذاًپسؼکی الساهی اظت.یکی دیگر از ػَاهل هَفقیت در درهبى ّبی ترهیوی ،حفبظت پبلپی هٌبظت اظت .حفبظت پبلپی هٌبظت،
احتوبل حعبظیت پط از ترهین را کبّػ دادُ ٍ احتوبل ًیبز ثِ درهبى ریؽِ را ثِ حذاقل هیرظبًذ

پیبهذّبی یبدگیری (آًچِ فراگیر در آیٌذُ ؼغلی ،در راثطِ ثب ایي درض قراراظت هَرداظتفبدُ قرار دّذ):
اًَاع هَاد هَرد اظتفبدُ ثرای حفبظت پبلپی
هَارد کبرثرد ٍ ًیس رٍغ کبرثرد هَاد حفبظت پبلپی هختلف
اًتخاب ادّسیَ هٌاسة تا تَجِ تِ سَتسترا ٍ ًَع هادُ ترهیوی
استفادُ صحیح از ادّسیَ تا تَجِ تِ کارترد آى
تطخیص ٍترخَرد صحیح تا چالص ّا ٍ ضکست ّای درهاى ّای هرتثط تا ادّیصى
آضٌایی تا ّر سواى ٍ ًحَُ استفادُ ازآى
هَارد کارترد ّر سواى
تطخیص ٍ اًتخاب تْتریي سواى در ّر درهاى
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ّذف کلی:
اًَاع هَاد حفبظت پبلپی را ثؽٌبظذ ٍ آًْب را ثِ درظتی ثِ کبر ثٌذد.
اًَاع ادّسیَّب را ثؽٌبظذ ٍ ثتَاًذ ثِ ؼیَُ صحیح از آًْب اظتفبدُ کٌذ
ظوبى ّب را ثؽٌبظذ ٍ ثتَاًذ در ّر درهبى از ثْتریي گسیٌِ اظتفبدُ کٌذ

رٍغ

تکویل
داًؽجَ ثبیذ ثب هراحل هؼبیٌِ ٍ هراحل هؼبیٌِ ٍ 
تکویل پرًٍذُ ثیوبر آؼٌب گردد.

ؼٌبختی

آًالیي ّوسهبى

پرًٍذُ

اًَاع ضبیؼبت دًذاًی ٍ تفبٍت اًْب ًقػ

☒-ارائِ ثبزخَرد
 -جلعِ رفغ

ثسرگٌوبیی

ٍ

هذرظیي

ظبهبًِ

غیرّوسهبى در

☐

هیبى-

آهَزؼی

1

2

/
ثرًبهِ
زهبًی

ًذکتر صذٍقی
چٌذ گسیٌِ

جلعِ

دٍرُ
پبیبى¬دٍ

اّذاف

فؼبلیتْبی یبدگیری

فراگیر

3

رُ

اّذاف ػیٌی

فْرظت هَضَػبت

رٍغ ارزیبثی

تذریط

حیطِ

جلعِ

1

ای

اؼکبل درصَرت
ًیبز

از پَظیذگی را ثؽٌبظذ ٍ اتیَلَشی فتَگرافی در هؼبیٌِ
ّر کذام را ثیبهَزد.
هختلف
ًحَُ اظتفبدُ از رادیَگرافی در هؼبیٌِ ظطَح 
تؽخیص پَظیذگی را ثذاًذ.
ثب ضبیؼبت ریؽِ دًذاى،اتیلَشی ٍ

ؼٌبختی

دًذاًی ٍ اظتفبدُ از

☐

☒-ارائِ ثبزخَرد
 -جلعِ رفغ

رادیَگرافی

دکتر جلعجلعِ 2
صذٍقی

اؼکبل درصَرت

 1ضٌاختیً ،گرضی /عاطفی
 2فعالیتْای یادگیری ضاهل تکالیف ،پرٍشُ ،کَئیس ٍ اتاق گفتگَ
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رٍضْای کتثی (چٌذگسیٌِ ای ،تطریحی ،تطریحی تغییر یافتِ ،جَرکردًی گستردُ ،ضفاّی ،گسارش کار ٍ پایاى ًاهِ) ٍ آزهَىّای استذاللی
()PMP,KF,SC
2

درهبى آًْب آؼٌب گردد.

ًیبز

ضبیؼبت ؼجِ پَظیذگی
ٍ ًحَُ توبیس اًْب از
پَظیذگی
ضبیؼبت ریؽِ ٍ درهبى اًْب
هجبًی ادّیصى 

 .1هجبًی اٍلیِ ادّیصى ٍ
هفَْم ادّیصى درظت را
ثؽٌبظذ
 .2هَارد هَثر ثر ثْجَد

هَارد هَثر ثر ادّیصى

 .3اًَاع ظَثعتراّبی دًذاًی

 جلعِ رفغ اؼکبلدرصَرت ًیبز

ظَثعتراّبی دًذاًی

ادّیصى را ثذاًذ ٍ ثتَاًذ
تؼوین دّذ

ؼٌبختی

☐

☒-ارائِ ثبزخَرد

دکتر ثقبیی جلععِ 3

ظبختبر ادّسیَ
تبریخچِ ادّسیَ

را ثب درصذ هَاد تؽکیل
دٌّذُ را ثؽٌبظذ ٍ ثتَاًذ
ؼرح دّذ
 .4هَاد تؽکیل دٌّذُ اصلی
یک ادّسیَ را در اًَاع
هختلف آى ثذاًذ
 .5تبریخچِ ظبخت ادّسیَّب
ٍ ًحَُ تکبهل آًْب را
ثذاًذ
.1طجقِ ثٌذی ظیعتن ّبی ادّسیَ را

ً-علْبی هختلف 

ثذاًذ ٍ ًعل ّبی هختلف را از ّن

ادّسیَّب

توبیس دّذ
ً .2حَُ اظتفبدُ ٍ هَارد کبرثرد ّر
کذام از ًعل ّبی ادّسیَ را ثذاًذ
 .3چبلػ ّبی هَجَد در ثبًذ
ثِ ػبج را ثذاًذ ٍ راّْبی
فبیق آهذى ثر آى را ثؽٌبظذ

ؼٌبختی

☐

☒-ارائِ ثبزخَرد
 جلعِ رفغاؼکبل درصَرت

ً -عل 5 ٍ 4کبرثرد آى

ًیبز

ًعل ٍ 7 ٍ 6کبرثردآى
 ًعل یًَیَرظبلٍکبرثرد
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دکتر جلعِ 4
ثقبیی

 چبلػ ّبی ثبًذ ثِػبج

.1هفَْم ٍ ػلت ثبًذیٌگ هرطَة
در ػبج را ثذاًذ
ً.2حَُ صحیح ثرقراری ثبًذیٌگ
هرطَة ثِ ػبج را ثؽٌبظذ
.3ثب هفَْم ٍ ػلت هیکرٍلیکیج ٍ
ًبًَلیکیج آؼٌب ؼَد ٍ ثذاًذ چگًَِ
هبًغ ایجبد آًْب ؼَد
.4درهَرد الیِ اظویرٍ خصَصیبت
آى ٍ اثر آى ثر ادّیسى اطالػبت
کبهل داؼتِ ثبؼذ.
 .5اًَاع تعت ّبی اظتحکبم ثبًذ ٍ

 ثبًذیٌگ هرطَة -ثبًذیٌگ هرطَة در

 -جلعِ رفغ

ػبج

اؼکبل درصَرت

 ًبًَلیکیجالیِ اظویر اثرات الیِ اظویر ثرادّیسى
 تعت ّبی اظتحکبمثبًذ

هَارد اظتفبدُ ٍ ًَع تحلیل
اطالػبت آى را ثذاًذ

اظتحکبم ثبًذ

را ؼرح دّذ.
.2تغییرات ًبؼی از افسایػ ظي در
پبلپ را ًبم ثجرد.
.3ظبختبر ػبج ٍ تَثَلْبی
ػبجی راثؽٌبظذ ٍ آًْب را
ؼرح دّذ.
 .4اًَاع ػبج را ثؽٌبظذ ٍ
تفبٍتْبی آًْب را ؼرح دّذ

ثقبیی

ًیبز

 -هیکرٍلیکیج

 -آًبلیس تعت ّبی

.ػولکردّبی پبلپ را ثؽٌبظذ ٍ آًْب

ؼٌبختی

☐

☒-ارائِ ثبزخَرد

دکتر جلعِ 5

پالپ
 -عولکردّای 

ؼٌبختی

☐

☒-ارائِ ثبزخَرد
 -جلعِ

 -ساختار پالپ

رفغ

 -تغییرات پالپ در اثر

اؼکبل

افسایص سي

درصَر

 -ساختار عاج

ت ًیبز

 تعذاد ٍ قطر تَتَلْایعاجی
 -عاج اٍلیِ
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دکتر
فراّت

 عاج ثاًَیِ عاج ترهیوی عاج اسکلرٍتیک.هالحظبت فیسیَلَشیک حفبظت

☐

فیسیَلَشیک

هالحظبت
ؼبهل:

پبلپی را ًبم ثجرد ٍ آًْب ؼرح
دّذ.
.2ظیلر را تؼریف کٌذ ٍ اًَاع

 -جلعِ

اؼکبل

ثبقیوبًذُ

درصَر

 -ػلل التْبة پبلپی

ًبم ثجرد

د

رفغ

 -ضخبهت ػبجی

آى ٍ هسایب ٍ هؼبیت ّریک را

☐-ارائِ ثبزخَرد

دکذکتر فراّت

ت ًیبز

 ػلل درد پبلپی ػلل حعبظیتدًذاًی

 تؼریف ظیلر ٍارًیػ ادّسیَ ظیلر. .1الیٌر را تؼریف کٌذ ٍ
اًَاع آى ٍ هسایب ٍ هؼبیت
ّریک را ًبم ثجرد.
 .2ثیط را تؼریف کٌذ ٍ
اًَاع آى ٍ هسایب ٍ هؼبیت
ّریک را ًبم ثجرد.
 .3اًَاع رٍؼْبی پبلپ کپ
را ؼرح دّذ ٍ

ّیذرٍکعبیذ

-کلعین

ؼٌبختی

☐

☒-ارائِ ثبزخَرد
 -جلعِ

-گالض آیٌَهرّب

رفغ

-زیٌک اکعبیذ اٍشًَل

اؼکبل

MTA -

درصَر
ت ًیبز

 پبلپ کپ هعتقین-پبلپ کپ غیرهعتقین

اًذیکبظیًَْبی آى را ًبم -کٌترل خًَریسی پبلپ
ثجرد.
 .4هراحل اًجبم پبلپ کپ
5

دکترفراّت

هعتقین را ؼرح دّذ.
 .5هراحل اًجبم پبلپ کپ
غیرهعتقین را ؼرح دّذ
-زیٌک فسفات

 .1هطبلؼِ ٍ یبدگیری
-

طجقِ ثٌذی ظوبى ّب

-

خصَصیبت ظوبى ّب

-

اًذیکبظیَى ّب ٍ کٌترا

-

هسایب ٍ هؼبیت ظوبى ّب

-

هقبیعِ ظوبى ّب ثب

 -هراحل هؼبیٌِ دًذاى

رفغ

GI-

اؼکبل

RMGI-

درصَر

-سواى ّای رزیٌی

ت ًیبز

-زیٌک اکسایذ اشًَل

3
 -پَظیذگی کالض

 .2هطبلؼِ ٍ یبدگیری
 -طجقِ ثٌذی پَظیذگی ّب

 -جلعِ

-زیٌک پلی کرتَکسیالت

اًذیکبظیَى ّبی ظوبى ّب

یکذیگر

ؼٌبختی

☐

☒-ارائِ ثبزخَرد

دکترظؼیذی

ؼٌبختی

☐

☒-ارائِ ثبزخَرد
 -جلعِ

 -پَظیذگی کالض 4

رفغ

 -هراحل آهبدُ ظبزی دًذاى

اؼکبل

 -هراحل ترهین دًذاى

درصَر

 -فیٌیػ ٍ پبلیػ ترهین

ت ًیبز

داًؽجَ ثبیذ ثب اًذیکبظیَى

دکعؼیذی


اًذیکبظیَى ّب ٍ

ؼٌبختی

-ارائِ ثبزخَرد

ّبی ترهین پیچیذُ اهبلگبم اؼٌب

کٌترااًذیکبظیَى ّبی

 -جلعِ

گردد

ترهین پیچیذُ اهبلگبم

رفغ

صذٍقی

اؼکبل
درصَر
ت ًیبز
ثب اًَاع اؼکبل گیر ٍ هقبٍم در تْیِ اًَاع اؼکبل گیرٍ 
حفرُ آؼٌب گردد

ؼٌبختی

-ارائِ ثبزخَرد

هقبٍم(ؼیبر

 -جلعِ

گیردار،اظالت ٍ پیي)

رفغ

ًحَُ

تراغ

اؼکبل

ؼیبر
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صذٍقی

گیردار،اظالت
اًَاع

پیي

درصَر
ت ًیبز

ّبً،حَُ

قرارگیری ٍ هذیریت
هؽکالت

پیػ

ثیٌی

ًؽذُ در حیي قراردّی
پیي ّب

اًَاع ًَارهبتریکط ٍ ًحَُ

هؼرفی

اظتفبدُ از اى را ثیبهَزد

ًَارهبتریکط

اًَاع

ؼٌبختی

ارائِ ثبزخَرد جلعِ رفغاؼکبل درصَرت

اتوبم ٍ پرداخت اهبلگبم

ًیبز
ًحَُ ًورُ دّی

اهتحاى پایاى ترم

هٌبثغ آهَزؼی

کتاب علن ٍ ٌّر  -2013فصل 1
کتاب ساهیت  -2014فصل 5
علن ٍ ٌّر  2013فصل پٌجن
ساهیت  2014فصل ًْن
فصل  13ارت 2013

7

صذٍقی

