
 علوم نوین در دندانپزشکی طرح درس

 مریزاسیون و کاربری در علوم نوینمبانی پلیمر و پلی موضوع درس:

 دندانی زیست مواد  گروه آموزشی:

          دکتر طاهره سادات جعفرزاده کاشی مدرس:

 هدف كلی: 

 نواع پلیمرهای مصرفی در دندانپزشکی را بداند. دانشجو باید با اصول پایه پلیمرها ، پلیمریزیشن، خواص و ترکیبات و ا

  

 اهداف ویژه:

انواع پلیمر، فرایندهای ؛ تعریف پلیمر، تاریخچه و خواص شیمیایی و فیزیکی پلیمرها، کاربرد پلیمر ها در علوم دندانپزشکیفراگیر 

متاکریالت در ؛ مشخصات پلیمرها؛ ملکرد آنهاانواع آغازگرهای پلیمریزاسیون و مکانیسم ع؛ پلیمریزاسیون و مکانیسم پلیمریزاسیون

 را بداند. کلیات و معرفی پلیمرهای مورد استفاده در دنچرها؛ دندانپزشکی

 

 تعداد جلسات:

 جلسه 2

 

  روش آموزشی:

Lecture و پرسش و پاسخ  
 

  استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 خیر

 

  نحوه ارزشيابی:

 quiz 10  امتحان آخر ترم

 

 نمره برای این مبحث:

 نمره  2.5

 

  نحوه محاسبه نمره كل:

  تست چهار گزینه ای

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 اسالید های کالس 

 

 منابع برای مطالعه بيشتر:

  سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی1394کتاب ملی مواددندانی. دبیرخانه شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی 

 

  نحوه ارتباط با استاد:
 E-mail: taherehj@yahoo.com 
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