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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش

  course planترمی  دوره  طرح 

 0911-0011اول :* نیمسال تحصیلی                                ترمیمی *گروه آموزشی:                                دندانپزشکی:  دانشکده* 

  004044 کد درس:*                                                   مواد دندانیمبانی  عنوان درس: *

                                            دندانپزشکیرشته تحصیلی : *                                                                             دکتری مقطع : *

                              مجازی: برگزاری  محل*                                                                   مجازیاری: زمان برگز *

 ندارد پیش نیاز یا هم نیاز: *             نظرینوع واحد:   *                                   0:  تعداد واحد* 

                                    01 تعداد جلسات:  *

 نفر 01 تعداد فراگیران: *

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

 شنبهشنبه تا سه روزهای تماس با مسئول درس:                 یرترابیالسادات م میمردکتر    مسوول درس: نام 

 94111014 تلفن:                                               یمیبخش ترم ،یدانشکده دندانپزشک   آدرس دفتر: 

 maryammirtorabi@gmail.com :پست الکترونیک

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

 

 اهداف اختصاصی:

 بندی مواد  طبقه  تعریف و .0

 دندانیخواص  فیزیکی ، حرارتی، الکتریکی مواد  .4

 خواص مکانیکی مواد دندانی .9

  مواد دندانیخواص نوری  .0

   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

 ری بر مبانی و کاربرد مواد دندانی ترمیمی )آمالگام(مرو .1

 آشنایی با سمانهای دندانی .01

 تقسیم بندی آلیاژها و خواص فیزیکی سیستم های آلیاژی .00

04. gypsum و اینوسمنت ها در دندانپزشکی 

 مروری بر مبانی و کاربرد سرامیک های دندانی .09

 موم ها .00

 رزین  های آکریلی در دندانپزشکی .01

 

 ترم انیپا حضور فعال و منظم در کالس و امتحان دانشجو:نحوه ارزشیابی 

 

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

 کل نمرهمعادل ... نمره41............ب( پایان ترم  :

 :آزمونشیوه ج( 

 -میان ترم
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  تستی / تشریحی   کتبی :پایان ترم 

 مجازی می باشدچون  - : تاخیر دانشجو نحوه برخورد با غیبت ومقررات و 

 چون مجازی می باشد - وظایف و تکالیف دانشجو:

 -* تاریخ امتحان میان ترم

 امتحان تئوری 11//   تاریخ امتحان پایان ترم: *

                                        

 - * سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:

 

 نی کریگ ویرایش آخر و پاورپوینت اساتیدکتاب مواد دندا  :یمنابع اصل

 

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

 

 

 یجدول زمان بندی برنامه درس

 ردیف
 

 رئوس مطالب
 ارائه درس شیوه

 وسایل کمک آموزشی

1 
 مواد یو طبقه بند فیتعر

رائه به صورت مجازی ا  
 در سامانه نوید

 

 نتپاورپوی

،  یکیزیخواص  ف  2

 یمواد دندان یکیالکتر ،یحرارت

رائه به صورت مجازی ا  
 در سامانه نوید

 

 نتیپاورپو

رائه به صورت مجازی ا یمواد دندان یکیخواص مکان 3  
 در سامانه نوید

 

 نتیپاورپو

رائه به صورت مجازی ا یمواد دندان یخواص نور 4  
 در سامانه نوید

 

 نتیپاورپو

 یندهایفرا مر و یپل 5

 ونیزاسیمریپل

رائه به صورت مجازی ا  
 در سامانه نوید

  

  نتیپاورپو

رائه به صورت مجازی ا و انواع آن یریمواد قالبگ 6  
 در سامانه نوید

 

 نتیپاورپو

 

مروری بر مبانی و کاربرد مواد  7

 دندانی ترمیمی )کامپوزیت(

رائه به صورت مجازی ا  
 در سامانه نوید

 

 نتیپاورپو

و کاربرد  یبر مبان یمرور 8

 وهایادهز

رائه به صورت مجازی ا  
 در سامانه نوید

 

  نتیپاورپو

و کاربرد مواد  یبر مبان یمرور 9

 )آمالگام( یمیترم یدندان

رائه به صورت مجازی ا  
 در سامانه نوید

 

  نتیپاورپو

رائه به صورت مجازی ا یدندان یبا سمانها ییآشنا 11  
 در سامانه نوید

  

  نتیپوپاور
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و خواص  اژهایآل یبند میتقس 11

 یاژیآل یها ستمیس یکیزیف

رائه به صورت مجازی ا  
 در سامانه نوید

 

 نتیپاورپو

12 gypsum ها در  نوسمنتیو ا

 یدندانپزشک

رائه به صورت مجازی ا  
 در سامانه نوید

 

 نتیپاورپو

و کاربرد  یبر مبان یمرور 13

 یدندان یها کیسرام

ازی رائه به صورت مجا  
 در سامانه نوید

 

  نتیپاورپو

رائه به صورت مجازی ا موم ها 14  
 در سامانه نوید

 

 نتیپاورپو

در  یلیآکر یها  نیرز 15

 یدندانپزشک

رائه به صورت مجازی ا  
 در سامانه نوید

 

  نتیپاورپو

 


