
 2طرح درس ترمیمی نظری 

 علل شکست ترمیمهای آمالگامموضوع درس: 

 گروه ترمیمی گروه آموزشی:

         دکتر ولی زاده مدرس:

 هدف كلی: 

 آشنایی با علل شکست ترمیمهای آمالگام

 

 اهداف ويژه:

 انتظار میرود دانشجو در پایان این کالس:

  آمالگام را در موقعیتهای متفاوت کلینیکی تشخیص دهد.علل شکست ترمیمهای مختلف 

 .راههای پیشگیری از شکست ترمیمهای آمالگام را بداند 

 مهارت بازسازی ترمیمهای آمالگام دچار شکست شده را بر حسب نوع شکست به بهترین وجه داشته باشد. 

 

 تعداد جلسات:

 جلسه 1

 

 روش آموزشی:

 (Flipped Classroom) وارونهکالس 

 

 :دانشگاه استفاده از سامانه مجازی
 بله

 

 نحوه ارزشیابی:
دو هفته جلوتر از برگزاری کالس محتوای درس به شکل مولتی مدیا در سامانه نوید بارگذاری می شود و از آنها خواسته می شود که تقریبا 

مطالعه نمایند در ابتدای جلسه به مدت ده دقیقه کوئیزی از آنها گرفته خواهد شد تا مشخص شود چه درصدی از دانشجویان پیش از  مطالب را

کالس مولتی مدیای ارسالی را مطالعه نموده اند.سپس بر مبنای محتوای درس کیسهای آماده شده توسط دانشجویان به صورت شفاهی پاسخ 

ایت پس از جمع بندی توسط استاد در انتهای کالس مجددا کوئیزی گرفته میشود که به عنوان نمره نهایی این جلسه داده می شوند و در نه

 منظور خواهد شد.

 

 نمره برای اين مبحث:

 نمره 25/1

 

 نحوه محاسبه نمره كل:

 75/0  دانشجونمره از فعالیت سر کالس 

 5/0 نمره امتحان میان ترم 

 
 منابع آزمون )امتحان(:

 Sturdevant’s art and science of operative dentistry,seventh edition,chapter 10 

 Summitt’s fundamentals of operative dentistry,fourth edition,chapter12 
  و کیس های مطرح شده در کالس نوید قرار میگیردمولتی مدیای تهیه شده برای این مبحث که در سامانه 

 



  منابع برای مطالعه بیشتر:

--- 

 

 نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: valizadeh_s@sina.tums.ac.ir 
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