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ػرصٍ  2ترميمي وظری  :مًضًع درس

دوداوپسشكي آمًزشي :

 ترميمي

 78-71 ايلترم :   دوداوپسشكي رشتٍ ي مقطغ تحصيلي : تئًری :     سبػت   71تؼداد كل ياحد : 

 فرناز طباطبائیدکتر: تدييه كىىدٌ  مالحظات زیبایی در دنذانپسشکی ترمیمی: َدف كلي درس

داوشجً در پبيبن َر جلسٍ قبدر )َدف رفتبری َر جلسٍ درس :  رئًس مطبلب تبريخ جلسٍ

 (خًاَد بًد

ارزشيببي ي فؼبليتُبی  وحًٌ ارائٍ درس، رسبوٍ ي يسيلٍ حيطٍ

 تكميلي

77 22/8/71 

 

  شاخص های

 سیبایی صورت
  شاخص های

 سیبایی لبخنذ
  شاخص های

سیبایی دنذان 

 ها
 
 

  بتوانذ اجشای صورتی تاثیزگذار بز

 لبخنذ را شزح دهذ.

   نسبت های صحیحی صورتی و تاثیز آن ها

 در باسساسی لبخنذ سیبا را بشناسذ.

 یک لبخنذ  عوامل تاثیزگذار در باسساسی

سیبا در محذوده بافت نزم دهان را 

 بذانذ.

  چگونگی تاثیز اجشای بافت نزم بز

 باسساسی لبخنذ را شزح دهذ.

 .خصوصیات دنذان ها را بشناسذ 

  عوامل تاثیزگذار در باسساسی دنذان ها

 را شزح دهذ.

  چگونگی قزارگیزی دنذان ها در قوص

دنذانی و ارتباط آن ها با یکذیگز را 

 بذانذ.

  روش های ایجاد خطای دیذ در باسساسی

 دنذان ها را شزح دهذ.
 

بحث ، پرسش -سخنراني شناختي

وپاسخ، سیستم 

 power point-پروژکتور

 امتحان کتبي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػرصّ  2يٕضٕع درش: تريیًی َظری 

آيٕزشي :دَذاَپسشکی 

 تريیًی

 71تؼذاد كم ٔاحذ : 

 ػت  سب

ترو :  أل  رشتّ ٔ يقطغ تحصیهي : دَذاَپسشکي تئٕري :    

71-78 

 تذٔیٍ كُُذِ : دکترفرَبز طببطببئی ْذف کهی درش: يالحظبت زیببیی در دَذاَپسشکی تريیًی

ْذف رفتبري ْر جهسّ درش : )داَشجٕ در پبیبٌ ْر جهسّ  رئٕش يطبنب تبریخ جهسّ

 قبدر خٕاْذ بٕد(

ش، رسبَّ ٔ َحِٕ ارائّ در حیطّ

 ٔسیهّ

ارزشیببي ٔ فؼبنیتٓبي 

 تكًیهي

72 27/8/71 

 
  ّ هْرفْلْژی

هذل قزارگیزی 

دًذاى ُا در 

 قْص دًذاًی

  ّیژگی ُای

 ًْری دًذاى ُا

  ّیژگی ُای

 سطذی دًذاى ُا

  اصالدات

 سیبایی دًذاى ُا

 

 

  شکل ّ پْسیشي صذیخ دًذاى ُا را در قْص بتْاًذ

 شزح دُذ. دًذاًی

  را بشٌاسذ. ٌاسب در قْص دًذاًیهفِْم تقارى ّ ت 

  عْاهل تاثیزگذار در باسساسی یک لبخٌذ سیبا در

 هذذّدٍ بافت ًزم دُاى را بذاًذ.

  هفِْم رًگ ّ عْاهل هْثز بز آى در باسساسی

 دًذاى ُا را بذاًذ.

 را بشٌاسذ. ّیژگی ُای سطذی دًذاى ُا 

 را شزح دُذ. رّش ُای اصالح شکل دًذاى ُا 

  اهبزاژّرُا را بذاًذ.اصالح چگًْگی 

  را شزح دُذ. بستي فضای بیي دًذاى ُارّش 

 

بحث ، پرسش -سخُراَي شُبختي

-ٔپبسخ، سیستى پرٔژکتٕر

power point 

 ايتحبٌ کتبي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػرصّ  2يٕضٕع درش: تريیًی َظری 

آيٕزشي :دَذاَپسشکی 

 تريیًی

 71تؼذاد كم ٔاحذ : 

 سبػت  

ترو :  أل  قطغ تحصیهي : دَذاَپسشکيرشتّ ٔ ي تئٕري :    

71-78 

 تذٔیٍ كُُذِ : دکترفرَبز طببطببئی َٔیرْبی يستقیى کبيپٕزیتیْذف کهی درش: 

ْذف رفتبري ْر جهسّ درش : )داَشجٕ در پبیبٌ ْر جهسّ  رئٕش يطبنب تبریخ جهسّ

 قبدر خٕاْذ بٕد(

َحِٕ ارائّ درش، رسبَّ ٔ  حیطّ

 ٔسیهّ

ي ارزشیببي ٔ فؼبنیتٓب

 تكًیهي

73 6/7/71 

 
  هفِْم

ًّبزُای 

 هستقین

  اًْاع ًّیزُای

 هستقین

  ّهْارد تجْیش

عذم تجْیش 

 ًّیز هستقین

  درهاى با

ًّیزُای 

 هستقین

 

 

 تعزیف ًّیز هستقین ّ اًْاع آى را بذاًذ. 

  .اًْاع خطْط خاتوَ تزاش را بشٌاسذ 

  را بذاًذ. اًْاع خطْط خاتوَ تزاشهْارد تجْیش  

  را بذاًذ. طْط خاتوَ تزاشاًْاع خهشایای 

  هالدظات آهادٍ ساسی دًذاى بزای ًّیزُای هستقین

 را شزح دُذ.

 .هزادل درهاى ًّیز هستقین را شزح دُذ 

بحث ، پرسش -سخُراَي شُبختي

-ٔپبسخ، سیستى پرٔژکتٕر

power point 

 ايتحبٌ کتبي



 

 

ػرصّ  2يٕضٕع درش: تريیًی َظری 

آيٕزشي :دَذاَپسشکی 

 ًیتريی

 71تؼذاد كم ٔاحذ : 

 سبػت  

ترو :  أل  رشتّ ٔ يقطغ تحصیهي : دَذاَپسشکي تئٕري :    

71-78 

 تذٔیٍ كُُذِ : دکترفرَبز طببطببئی کبيپٕزیت ْبی تقٕیت شذِ بب فیبرْذف کهی درش: 

ْذف رفتبري ْر جهسّ درش : )داَشجٕ در پبیبٌ ْر جهسّ  رئٕش يطبنب تبریخ جهسّ

 قبدر خٕاْذ بٕد(

َحِٕ ارائّ درش، رسبَّ ٔ  حیطّ

 ٔسیهّ

ارزشیببي ٔ فؼبنیتٓبي 

 تكًیهي

74 73/7/71 

 
 ساختواى  ّ

 ّیژگی ُای

 فیبز

 اًْاع فیبز ُا 

  هْارد کاربزد

 فیبز

  هشایا ّ هعایب

 فیبز ُا

  پست ُای

تقْیت شذٍ با 

 فیبز

  کاربزد ُای

 کلیٌیکی فیبز

 

 

  ّیژگی ُای فیبزُای هْرد استفادٍ در دًذاًپششکی را

 شزح دُذ.

   را بشٌاسذ. فیبز ُااًْاع 

  کاربزد ُز یک اس فیبز ُا را بذاًذ.هْارد تجْیش ّ  

 .هشایا ّ هعایب استفادٍ اس فیبز ُا راشزح دُذ 

  دیي کار با فیبز ُا ّ کاهپْسیت ُای هالدظات

 را شزح دُذ. تقْیت شذٍ 

 .پست ُای تقْیت شذٍ با فیبز را بشٌاسذ 

 اسپلیٌت ُای ارتًْسی را  ًذٍْ استفادٍ اس فیبز ُا در

 بشٌاسذ.

بحث ، پرسش -سخُراَي شُبختي

-ٔپبسخ، سیستى پرٔژکتٕر

power point 

 ايتحبٌ کتبي


