
 مبانی مواد دندانی   طرح درس

 کاربرد رزین کامپوزیت ها موضوع درس:

 دندانی زیست مواد  گروه آموزشی:

          طاهره سادات جعفرزاده کاشیدکتر  مدرس:

 هدف كلی: 

  مختلف و تقسیم بندی و خواص هر دسته را بداند.دانشجو باید کامپوزیتهای 

 

 ه:اهداف ويژ

را با یکدیگر  آنهامختلف  ه و انواعدکامپوزیت ها را شرح دا انواع طبقه بندی های مواد مناسب را بر شمارد.کامپوزیت دانشجو ویژگی های یک 

 انواع مختلف کامپوزیتها را بداند.  کلینیکی کاربرد .بداندرا  گروه از کامپوزیت هاموارد کاربرد هر مقایسه کند.

 

 تعداد جلسات:

 جلسه 1

 

  روش آموزشی:

Lecture و پرسش و پاسخ  
 

  استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 خیر

 

  نحوه ارزشيابی:

 quiz 5  امتحان آخر ترم

 

 نمره برای اين مبحث:

  نمره 5/1

 

 نحوه محاسبه نمره كل:

 تست چهار گزینه ای

  

 منابع آزمون )امتحان(:

 اسالید های کالس 

 سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی1394دبیرخانه شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی  .(7)فصل  دندانی کتاب ملی مواد  

 

 منابع برای مطالعه بيشتر:

 Sakaguchi RL, Powers JM. Craig,s Restorative Dental Materials latest edition: Elsevier; 2019 

 

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