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 ورف کلی درس:

 آنجظذیع نيارد نيرد نیاز ةه درنان ةلیچینگ و آطنایی ةا انياع درنان وای 

 اوراف کلی جلصات: )جىث ور جلصه یک ورف(

 جغییر رنگ وای دنرانی و روش وای رفع آن: 1جلصه 

 جغییر رنگ وای دنرانی و روش وای رفع آن: 2جلصه 

 ةلیچینگ: درنان وایحال 3جلصه 

 ةلیچینگ: انجام درنان وایحال 4جلصه 

 : درنان نان وایحال ةلیچینگ5جلصه 

 : انجام درنان نان وایحال ةلیچینگ6جلصه 

 اوراف ویژه ةه جفکیک اوراف کلی ور جلصه:

 جغییر رنگ وای دنرانی و روش وای رفع آن  :1جلصه ورف کلی 

   اوراف ویژه:

 در پایان دانظجي قادر ةاطر

 ةلیچینگ را جظذیع دور.نيارد نیاز ةه انياع درنان وای وایحال  1-1 

 .غلل جغییر رنگ وای دادلی و دارجی را ةظناشر 2-1

 .جغییر رنگ وای دادلی و دارجی را از یکریگر جهیز دور 3-1

 جغییر رنگ وای دنرانی و روش وای رفع آن :2ورف کلی جلصه 

 اوراف ویژه:

 در پایان دانظجي قادر ةاطر

 وایحال ةلیچینگ را جظذیع دورنيارد نیاز ةه انياع درنان وای نان   1-2

 نان وایحال ةلیچینگ را فراگیرد.   روش وای درنان 2-2

  90ورودیدانظجيیان دنرانپزطکی نذاطتان: درنان ةلیچینگ                             غنيان درس:  

 جلصه(              17جلصه از 2شىم اشحاد: )جلصه یک شاغحه  17=  واحر1جػراد واحر:)یا شىم اشحاد از واحر( 

 12الی  10طنته دوروزوای شاغث پاشذگيیی ةه شياالت فراگیر:  

 جرنیهینحذػع  وری پيیان فردکحر نررس:   95-96 اولنیهصال  5/8الی  5/7 وا طنتهزنان ارائه درس:)روز شاغث و نیهصال جحػیلی( 

 نیاز ةه پیض نیاز نرارد درس و پیض نیاز:



 وایحال ةلیچینگ را فراگیرد.   روش وای درنان 3-2

 : درنان وایحال ةلیچینگ3ورف کلی جلصه 

 اوراف ویژه:

 در پایان دانظجي قادر ةاطر

 نراحل درنان وایحال ةلیچینگ را  ةه غيرت غهلی فراگیرد.  1-3

 درنان وایحال ةلیچینگانجام : 4ورف کلی جلصه

 اوراف ویژه:

 در پایان دانظجي قادر ةاطر

 نراحل درنان وایحال ةلیچینگ را  ةه غيرت غهلی انجام دور. 1-4

  

 وایحال ةلیچینگ نان : درنان5ورف کلی جلصه

 اوراف ویژه:

 دانظجي قادر ةاطردر پایان 

 نراحل درنان نان وایحال ةلیچینگ را  ةه غيرت غهلی فراگیرد.  1-5

 وایحال ةلیچینگنان درنان انجام : 6ورف کلی جلصه

 اوراف ویژه:

 در پایان دانظجي قادر ةاطر

 نراحل درنان نان وایحال ةلیچینگ را  ةه غيرت غهلی انجام دور. 1-6

 

 

 شر کالس  نتاحخ نطرح طرهنناةع: 

  fundamentals of operative dentistry:contemporary approach.last eddition کحاب 

      Art and science of operative dentistry.last edition   

 

 و شىهی از نهره پایان جرم دارد. ر جلصه پرشض و پاشخ انجام نیظيدو در  -شذنرانی ةه غيرت  روش جرریس: 

 power pointاشحفاده از وشایل آنيزطی: 

 



 شاغث جاریخ شىم از نهره کل )ةر حصب درغر( روش آزنين

 ////////////////////////// /////////////////////////// %2.5 پرشض و پاشخ )طفاوی( کيئیز

   %20 ) شيال چىار گزینه ای(کحتی آزنين نیان جرم

   %75 گزینه ای() شيال چىار کحتی آزنين پایان جرم

حضير فػال در 

 کالس

   %2.5 حضير و غیاب

 

 اشذگيیی ةه شياالت در کالس و پ دانظجي حضير فػال  -حضير ةه نيقع شر کالس نقررات کالس و انحظارات از دانظجي: 

 

 دانظکره: EDOنام و انضای نصئيل    وری پيیان فر      دکحر  وری پيیان فر       نام و انضای نریر گروه: دکحر نام و انضای نررس: 

 جاریخ ارشال:      جاریخ جحيیل:                                                جاریخ ارشال:                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درنان ةلیچینگ                             درس جرول زنانتنری 

 8330الی 7330 شاغث طنتهشاغث جلصه :روز و 

 نررس نيضيع ور جلصه جاریخ جلصه



 : جغییر رنگ وای دنرانی و روش وای رفع آن1جلصه  27/6/95 1

 
 پيیان فردکحر 

 جغییر رنگ وای دنرانی و روش وای رفع آن 3/7/95 2

 
 پيیان فردکحر 

 پيیان فردکحر  درنان وایحال ةلیچینگ 11/7/95 3

 پيیان فردکحر  انجام درنان وایحال ةلیچینگ 17/7/95 4

 پيیان فردکحر  درنان نان وایحال ةلیچینگ 24/7/95 5

 پيیان فردکحر  انجام نان وایحال ةلیچینگ 1/8/95 6

 ةرنانه غهلیاجی نرةيط ةه واحر ةرنانه ریزی آنيزطی


