
 طرح درس علوم نوین در دندانپزشکی

 پیشگیری مواد در نوین علوم موضوع درس:

 زیست مواد دندانی گروه آموزشی:

          دکتر بهروزی بخش مدرس:

 هدف كلی: 

 در پایان کالس دانشجو باید کاربرد علوم نوین در دندانپزشکی پیشگیری را بداند.

 

 اهداف ویژه:

 بداند را کاربرد کلسیم فسفات ها در دندانپزشکی پیشگیری  باید دانشجو کالس پایان در. 

 بداند را کاربرد نانو تکنولوژی در ترمیم ضایعات اولیه مینایی باید دانشجو کالس پایان در. 

 بداند را کاربرد نانوتکنولوژی در کنترل بیوفیلم باید دانشجو کالس پایان در. 

 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه

 

  روش آموزشی:

 پاورپوینت -سخنرانی

 

  استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:
 خیر

 

  نحوه ارزشيابی:
 سواالت چهارگزینه ای و تشریحی  -آزمون کتبی

 

 نمره برای این مبحث:

1.5 

 

  نحوه محاسبه نمره كل:
--- 

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 جزوه و پاورپوینت 

 

 منابع برای مطالعه بيشتر:

 Nanobiomaterials in Clinical Dentistry, Edited by ,Karthikeyan Subramani Waqar Ahmed James K. 

Hartsfield, Jr.,2013 

 Nanobiomaterials in Dentistry Applications of Nanobiomaterials, Edited by Alexandru Mihai 

Grumezescu, 2016 

 

 نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: behroozibakhsh@tums.ac.ir 
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