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 و ترمیم های زیبایی sscموارد استفاده و نحوه کاربرد  موضوع درس:

  دندانپزشکی کودکان  گروه آموزشی:

          دکتر شهرام مشرفیان مدرس:

 هدف کلی:

 و ترمیم های زیبایی در کودکان  sscشنایی با موارد استفاده و نحوه کاربرد آ

 

  ويژه: اهداف

  :دانشجو در پایان دوره باید بتواند

 جنس هایتاریخچه و ssc را بیان کند.   

 موارد کاربرد روکش های ssc را توضیح دهد.  

 تراش روکش را شرح دهد.  

 سمان کردن روکش را بشناسد.  

 ری )ترمیم های زیبایی( را بشناسدانواع روش های بازسازی دندان های قدامی شی. 

 موارد کاربرد این روش ها را بشناسد.  

 نحوه کاربرد این روش ها (مانند روکش هایopen faced  وزیرکونیا) را شرح دهد. 

 

 تعداد جلسات:

 دو جلسه 

 

 روش آموزشی:

 سخنرانی به همراه نمایش اسالید 

 

  استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 خیر

 

  ارزشيابی: نحوه

 در جلسه سوم به میزان نیم نمره quiz –سواالت چهار گزینه ای پایان ترم 

 

 نمره برای اين مبحث:

2.5 
 

  نحوه محاسبه نمره کل:

  quiz و امتحان پایان ترم
 

 )امتحان(:منابع آزمون 

  دندان پزشکی کودکان نوزادی تا نوجوانی(nowak) 2019  

 مطالب ارائه شده در کالس 

 

 منابع برای مطالعه بيشتر:

 )2016 دندانپزشکی برای کودکان و نوجوانان )مک دونالد  



 

  نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: Shahramosharrafian@yahoo.com 
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