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 هدف كلی: 

 آشنایی دانشجویان با کیورینگ مواد دندانی و انواع دستگاههای الیت کیور

 

 اهداف ويژه:

 .دانشجویان با مراحل توسعه و پیشرفت پلیمریزاسیون مواد دندانی آشنا باشند 

 .ترمینولوژی نوردهی و رادیاسیون مواد دندانی را بدانند 

 .از فاکتورهای تعیین کننده در پلیمریزاسیون مواد دندانی آگاهی داشته باشند 

 و معایب هر کدام را بشناسد. انواع دستگاههای کیورینگ )تابشی( و چگونگی عملکرد آنها و مزایا 

 .فاکتورهای مرتبط با سالمت در ارتباط با پروسه کیورینگ را بداند 

 

 تعداد جلسات:

 جلسه 1

 

  روش آموزشی:
  پاسخ و پرسش –سخنرانی تعاملی 

 

  استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:
 یرخ

 

  نحوه ارزشیابی:
 امتحان پایان ترم -حضور در کالس

 

 مبحث: نمره برای اين

 نمره 25/1

 

  نحوه محاسبه نمره كل:

 25/0 نمره حضور در کالس 
 1 نمره امتحان پایان ترم 

 

 منابع آزمون )امتحان(: 

 Sturdevant’s art and science of operative dentistry,seventh edition,chapter 6 

 اسالیدهای کالس 

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

--- 

 



 نحوه ارتباط با استاد:
 E-mail: valizadeh_s@sina.tums.ac.ir 

 09123488820 
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