
 2طرح درس ترمیمی نظری 

 علل شکست الیه ادهزیوموضوع درس: 

 گروه ترمیمی گروه آموزشی:

         دکتر متوسلیان مدرس:

 هدف كلی: 

 طی استفاده از سیستم های مختلف ادهزیو )adhesion(ت عوامل منجر به شکست در چسبندگیشناخ

 

 اهداف ويژه:

 پایان کالس دانشجو :انتظار میرود که در 

 به عوامل مرتبط با ادهیژن در دندانپزشکی ترمیمی با ادهزیوهای دندانی(dental adhesive) شناخت پیدا کند. 

 مواد و مراحل و شرایط الزم در برقراری ادهیژن را توضیح دهد.   

 طبقه بندی سیستم های ادهزیو و اجزا آنها و نحوه کاربردشان را بداند. 

  مرتبط با کاربرد این مواد که منجر به شکست میشود را توضیح دهدخطاهای. 

 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه

 

 روش آموزشی:
 PPTو ارایه ارایه سخنرانی تعاملی و پرسش و پاسخ

 

 :دانشگاه استفاده از سامانه مجازی
 خیر

 
 نحوه ارزشیابی:

 آزمون کتبی نهایی-قیقه از مطالب ارایه شده در کالسده د درمون کتبی در پایان کالس تیوری آز

 

 نمره برای اين مبحث:

 نمره 1.25

 

 نحوه محاسبه نمره كل:
 (0.75آزمون کتبی نهایی)-نمره( 0.5ده دقیقه از مطالب ارایه شده در کالس ) رمون کتبی در پایان کالس تیوری دزآ

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 Summit Fundamental of Operative Dentistry-4th edition-Chapter 9 

 مطالب ارایه شده در کالس و اسالیدها 

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 Art and Science of Operative Dentistry-17th edition-Chapter 5 

 

 نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: f-motevaselian@sina.tums.ac.ir 
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