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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش

  course planترمی  دوره  طرح 

 99-98 دوم:* نیمسال تحصیلی                                ترمیمی *گروه آموزشی:                                دندانپزشکی:  دانشکده* 

  624644 کد درس:*                                                   مواد دندانیی مبان عنوان درس: *

                                            دندانپزشکیرشته تحصیلی : *                                                                             دکتری مقطع : *

                              : دانشکده دندانپزشکیبرگزاری  محل*                                    24-21سه شنبه ها ساعت  زمان برگزاری: *

 ندارد پیش نیاز یا هم نیاز: *             نظرینوع واحد:   *                                   2:  تعداد واحد* 

                                    21 تعداد جلسات:  *

 نفر 07 تعداد فراگیران: *

 فغانی، دکتر دکتر فاطمه یازرلو ، یریکشم نیدکتر نازن ،یرترابیالسادات م میدکتر مرمدرسین: نام 

 شنبه تا سه شنبهروزهای تماس با مسئول درس:                 یرترابیالسادات م میمردکتر    مسوول درس: نام 

 14117074 تلفن:                                               یمیبخش ترم ،یدانشکده دندانپزشک   ر: آدرس دفت

 maryammirtorabi@gmail.com :پست الکترونیک

 آشنائی با ترکیب، طبقه بندی، انواع، خواص وکاربرد مواد دندانی: هدف کلی درس

 

 اهداف اختصاصی:

 طبقه بندی مواد   تعریف و .2

 دندانیاص  فیزیکی ، حرارتی، الکتریکی مواد خو .4

 خواص مکانیکی مواد دندانی .1

  مواد دندانیخواص نوری  .6

   سیونیزایمرفرایندهای پلپلی مر و  .1

 مواد مواد قالبگیری و انواع آن .4

 مروری بر مبانی و کاربرد مواد دندانی ترمیمی )کامپوزیت( .0

 مروری بر مبانی و کاربرد ادهزیوها .8

 کاربرد مواد دندانی ترمیمی )آمالگام( مروری بر مبانی و .9

 آشنایی با سمانهای دندانی .27

 تقسیم بندی آلیاژها و خواص فیزیکی سیستم های آلیاژی .22

24. gypsum و اینوسمنت ها در دندانپزشکی 

 مروری بر مبانی و کاربرد سرامیک های دندانی .21

 موم ها .26

 رزین  های آکریلی در دندانپزشکی .21

 

 ترم انیپا فعال و منظم در کالس و امتحانحضور  نحوه ارزشیابی دانشجو:

 

 (:......الف( در طول دوره ) کوئیز، تکالیف، امتحان میان ترم ...

 کل نمرهمعادل ... نمره47............ب( پایان ترم  :

 :آزمونشیوه ج( 

 -میان ترم
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  تستی / تشریحی   کتبی :پایان ترم 

   :  نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

ن درس آغیبت موجه موجب حذف  آموزشی ، غیبت غیر موجه در امتحان پایان ترم به منزله  نمره صفر و 26بر اساس ماده 

 گردد. یدانشکده اعالم نظر م ینامه آموزش نییآ نیمطابق قوان بتهایغ خواهد شد .

 است. یو قبل از استاد در کالس و توجه کامل به مباحث ارائه شده در کالس ضرور حضور به موقع -

 است. یخاموش نگهداشتن تلفن همراه ضرور -

   وظایف و تکالیف دانشجو:

 .دینما تیرا به طور کامل رعا یآداب، اخالق و شئونات اسالم -

 کالس حضور منظم ، فعال و مستمر داشته باشد.  یآموزش طیدر مح -

 پاسخ دهد. سیتدر نیبه سواالت طرح شده در ح -

 مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد. یدر بحثها -

 

 -* تاریخ امتحان میان ترم

 امتحان تئوری 99//   تاریخ امتحان پایان ترم: *

                                        

  * سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:

 مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است. حضور فعال در کالس و  

 رعایت شئونات اخال قی در کالس

 کتاب مواد دندانی کریگ ویرایش آخر و پاورپوینت اساتید  :یمنابع اصل

 

 نترنتیجستجو در ا: برای یافتن مقاله و سایر اطالعات مفیدکمکی : منابع 

 

 

 یجدول زمان بندی برنامه درس

 تاریخ ردیف

 

 ساعت

 

 ارائه درس شیوه رئوس مطالب

فعالیتهای 

یادگیری 

 دانشجو

وسایل کمک 

 آموزشی

1 92/11/28 

 

11-19 

 مواد یو طبقه بند فیتعر
 پاورپوینت پرسش و پاسخ تئوری 

9 6/19/28 

 

،  یکیزیخواص  ف  11-19

 یمواد دندان یکیالکتر ،یحرارت

 نتیپاورپو پرسش و پاسخ  یتئور

1 11/19/28  

 

 نتیپاورپو پرسش و پاسخ تئوری  یمواد دندان یکیمکان خواص 11-19

4 92/19/28  نتیپاورپو پرسش و پاسخ  یتئور یمواد دندان یخواص نور 11-19 

5 92/19/28  

 

 یندهایمر و فرا یپل 11-19

 ونیزاسیمریپل

  نتیپاورپو پرسش و پاسخ تئوری 

6 12/1/22  

 

 نتیپاورپو رسش و پاسخپ تئوری  و انواع آن یریمواد مواد قالبگ 11-19

 

2 96/1/22  

 

مروری بر مبانی و کاربرد مواد  11-19

 دندانی ترمیمی )کامپوزیت(

 نتیپاورپو پرسش و پاسخ  یتئور
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8 9/9/22  

 

  نتیپاورپو پرسش و پاسخ  یتئور وهایو کاربرد ادهز یبر مبان یمرور 11-19

2 2/9/22  

 

و کاربرد مواد  یبر مبان یمرور 11-19

 )آمالگام( یمیترم یدندان

  نتیپاورپو پرسش و پاسخ  یتئور

12 16/9/22  

 

  نتیپاورپو پرسش و پاسخ تئوری  یدندان یبا سمانها ییآشنا 11-19

11 91/9/22  

 

و خواص  اژهایآل یبند میتقس 11-19

 یاژیآل یها ستمیس یکیزیف

 نتیپاورپو پرسش و پاسخ تئوری

19 12/9/22  

 

11-19  gypsum ا در ه نوسمنتیو ا

 یدندانپزشک

 نتیپاورپو پرسش و پاسخ یتئور

11 6/1/22  

 

11-19  کیو کاربرد سرام یبر مبان یمرور 

 یدندان یها

  نتیپاورپو پرسش و پاسخ  یتئور

14 11/1/22  

 

 نتیپاورپو پرسش و پاسخ تئوری موم ها 11-19

15 92/1/22  

 

در  یلیآکر یها  نیرز 11-19

 یدندانپزشک

  نتیپاورپو پرسش و پاسخ تئوری 

 


