
 طرح دوره

 

  نام درس:

 در دندانپزشکیعلوم نوین 
 

 نحوه ارائه درس: 
 نظری

 

  تعداد واحد:

 دو واحد

 

  :گروه های آموزشی ارائه دهنده

 زیست مواد دندانی

 

  مسئول درس:
 دکتر تبسم هوشمند

 

  پیش نیاز:

 ندارد

 

 اهداف کلی:

 آشنایی با کلیه علوم جدید دندانپزشکی

 

    اهداف اختصاصی:

 حیطه شناختی 

 حیطه رفتاری 

 حیطه عاطفی 

 

 تعداد جلسات، اسامی مدرسین، موضوع هر جلسه و تاریخ جلسه:

 

 مدرس موضوع درس تاریخ ردیف

1 28/11/97  دکتر مسائلی مبانی ، پیوندها و ساختار مواد 

2 5/12/97  دکتر شفیعی خواص مکانیکی و شیمیایی 

3 12/12/97  دکتر شفیعی خواص مکانیکی و شیمیایی 

4 19/12/97  دکتر شفیعی خواص مکانیکی و شیمیایی 

5 26/12/97  دکتر شفیعی خواص فیزیکی )نور، رنگ، خواص الکتریکی و حرارتی( 



6 18/1/98  دکتر شفیعی خواص فیزیکی )نور، رنگ، خواص الکتریکی و حرارتی( 

7 25/1/98  دکتر جعفرزاده مبانی پلیمر و پلیمریزاسیون و کاربری در علوم نوین 

8 1/2/98  دکتر جعفرزاده مبانی پلیمر و پلیمریزاسیون و کاربری در علوم نوین 

9 8/2/98  دکتر جعفرزاده کامپوزیت و نانو کامپوزیت 

10 15/2/98  دکتر جعفرزاده کامپوزیت و نانو کامپوزیت 

11 22/2/98  دکتر جعفرزاده کامپوزیت و نانو کامپوزیت 

12 29/2/98  دکتر هوشمند نوینآمالگام و آلیاژهای  

13 12/3/98  دکتر هوشمند آمالگام و آلیاژهای نوین 

14 19/3/98  دکتر بهروزی بخش علوم نوین در مواد پیشگیری 

15 26/3/98  دکتر شهابی لیزر و مبانی آن 

16 2/4/98  دکتر شهابی لیزر و مبانی آن 

 

 روش های تدریس:

Lecture و پرسش و پاسخ 

 

 وظایف دانشجو:

 در کالسها ، دستیابی به نمره مورد قبول آموزششرکت 

 

 وظایف استاد:

 تدریس کلیه مطالب کوریکولوم

 

 روش های ارزیابی دانشجو:

 امتحان آخر ترم

 

  مقررات:
 مقررات خاص آموزش دانشکده 

 

 حد مجاز غیبت:

 جلسه 4

 

  قوانین نمره دهی:
 نمره قبولی کل

 



 منابع:

  سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی 1394شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی کتاب ملی مواد دندانی. دبیرخانه 
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