
 
 دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

 39 یورود یدندانپزشک انیدانشجومخاطبان:                                                       یدندانپزشک زاتیتجهعنوان درس:  
              جلسه( 11جلسه از 4ساعته )سهم استاد:  کیجلسه  11واحد = 1سهم استاد از واحد(  ایواحد:) تعداد

 11 یال 11شنبه یک یروزها:  ریبه سواالت فراگ ییپاسخگو ساعت
 فرشاد رحیمی متخصص ارتودنتیکسدکتر مدرس:                                      39-39اول  مسالین - 3الی  8شنبه ها ارائه درس:  زمان

   ندارد ازین شیبه پ ازین: ازین شیو پ درس

 
  کینیکاربرد آنها در کل یو چگونگ یدندانپزشک زاتیاع تجهبا انو ییآشنا درس: یهدف کل

 اهداف کلی جلسات: )جهت هر جلسه یک هدف(
 

 انواع پدال ها و ساکشن ها: 1و  1جلسه 
 ثبوتو دستگاه ظهور و  RVG ، یدستگاه رادیو گرافی داخل دهان: 9جلسه 
 تورآمالگاما :4 جلسه

 

  ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:اهداف 
 
 

 انواع پدال ها و ساکشن ها آشنایی با ساختار و عملکرد : 2و  1 هدف کلی جلسه 
 

 اهداف ویژه:
 :در پایان دانشجو قادر باشد  

 ومزایا و معایب هركدام را بداند پدال هاتفاوت بین انواع  -1-1
 را تشریح كندپدال ها  روش عملكرد  -1-1
 را بداند پدال هاعیوب شایع و نحوه سرویس و نگه داري  -9-1
 و معایب هرکدام را بداندمزایا تفاوت بین انواع ساکشن ها و   -4-1
 عیوب شایع و نحوه سرویس و نگهداری ساکشن ها را بداند -9-1

 
 
 

 توو دستگاه ظهور و ثب RVG و یداخل دهان یگراف ویدستگاه راد: اشنایی با ساختار و عملکرد 3هدف کلی جلسه 
 اهداف ویژه:

 
 آشنا باشد. یرد دستگاه رادیوگرافی داخل دهانبا عملک -9-1
 را بداند RVGچگونگی کاربرد  -9-1
 چگونگی کاربرد دستگاه ظهور و ثبوت را بداند -9-9
 با اشکاالت دستگاه ظهور و ثبوت آشنا باشد. -9-4
 
 

 آمالگاماتورد ساختار و عملکر:اشنایی با 4هدف کلی جلسه 
  :اهداف ویژه 

 
 را تشریح کند الگاماتورآمروش عملکرد  -4-1
 را بلد باشد آمالگاماتورعیوب شایع و نحوه ی سرویس و نگهداری  -4-1
 
 
 
 
 



 
 در هر جلسه پرسش و پاسخ انجام میشود و سهمی از نمره پایان ترم دارد.  -به صورت سخنرانی   روش تدریس:

 power pointاستفاده از  وسایل آموزشی:
 
 

 
 سنجش و ارزشیابی 

 
سهم از نمره کل  روش آزمون 

 )برحسب درصد(
 ساعت تاریخ

 //////// //////// //////// //////// کوئیز

 //////// //////// //////// //////// آزمون میان ترم

   %31 تستی و تشریحی آزمون پایان ترم

 //////// //////// %11 شرکت فعال در مباحث حضور فعال در کالس

 
 

 نتظارات از دانشجو:مقررات کالس و ا   
 حضور به موقع در کالس و عدم ورود به کالس بعد از ورود مدرس  .1
 آمادگی قبلی در ارتباط با مباحث مورد تدریس هر جلسه  .1
  شرکت فعال در بحث های کالس .9

 
 

 
 
 

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول            :     مسئول درسنام و امضای                       یمیدکتر فرشاد رحنام و امضای مدرس: 
 تاریخ ارسال :           تاریخ ارسال:                                                       تاریخ تحویل:                      

 



 

 پزشکیدندانجدول زمان بندی درس تجهیزات 

 9 یال  8 ها شنبه 69-69تحصیلی  اول نیمسال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاریخ برگزاری مدرس عنوان جلسه

 11/6/39 دکتر گلشاه دندانپزشکی و صندلی انواع یونیت 1و1

 9/1/39 رحیمیدکتر   انواع پدال ها و ساکشن ها 4و9

 11/1/39 ایمانیدکتر  و توربین ها کمپرسورها 6و9

 11/1/39 دکتر سید طبایی آنگل و هندپیس 1

 14/1/39 دکتر سید طبایی آپکس فایندر و پالپ تستر 8

 1/8/39 دکتر دالوریان ایرموتورها 3

 8/8/39 دکتر دالوریان میکروموتورها 11

 19/8/39 دکتر گلشاه دستگاه جرمگیری و ایرفلو 11

 11/8/39 دکتر گلشاه دستگاه های الیت کیور 11

 RVGدستگاه رادیوگرافی داخل دهانی،  19
 و دستگاه ظهور و ثبوت

 13/8/39 رحیمیدکتر 

 6/3/39 رحیمیدکتر  رآمالگاموتو 14

 19/3/39 ایمانیدکتر  فور و اتوکالو 19

 11/3/39 ایمانیدکتر  تجهیزات البراتوار پروتز 16

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول            :     مسئول درسنام و امضای                            یمینام و امضای مدرس: دکتر فرشاد رح
 تاریخ ارسال :           تاریخ ارسال:                                                             تاریخ تحویل:                      

 


