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  ازه این دانشکده است.دانشگاه علوم پزشکی تهران است. هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اج دندانپزشکیکلیه حقوق متعلق به دانشکده 

 
 

 بسمه تعالي           

 1اثبت نظری  طرح ردس
 

                                                        آلیاژ ها در روکشهای متال سرامیک موضوع درس:

                                                                پروتزهای دندانی گروه آموزشي:

                                                                  دکتر حمید جاللی  رس:مد

 هدف کلي:

 آشنایی با آلیاژها مورد کاربرد در روکش های متال سرامیک و بررسی خصوصیات مکانیکی و بیولوژیکی آنها

                                                                                                                                                                                                          

 اهداف ویژه:

 میرود در پایان کالس بتوانند بطور کامل:از دانشجویان انتظار 

 .تعریف آلیاژ را بدانند 

 .خصوصیات مکانیکی آلیاژها را یاد بگیرند 

  درصد  وزنی ترکیب عناصر فلزی را بدانندتقسیم بندی آلیاژها بر اساس 

  تقسیم بندی آلیاژهای طالAu نابل( که برای رستوریشن های فلزی کاربرد دارد را بداند ( 

  خصوصیات کلی آلیاژهایHigh noble .را بدانند 

  خصوصیات کلی آلیاژ هایnoble  .را بدانند 

 .خصوصیات کلی آلیاژ های بیس متال را بدانند 

 عناصر فلزی را در کیفیت و خصوصیات آلیاژ ها را بدانند نقش. 

                                                                                                 

 :مجازی  روش آموزشي

 آنالین با استفاده از سیستم نوید 

 :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف 

                                                                                با صدا گذاریمحتوا بر اساس پاورپوینت همراه   د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

یک تکلیف به شکل آزمون شامل چند سوال تشریحی    که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی -

 گذاشته می شود

 روز 20 برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف زمان تقریبی -
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که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و ...(، برای آموزش همزمان درصورتي  -

 استفاده مي کنید، نام بستر و نحوه اطالع رساني جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:
...............................................................................................................................................................................................................                                                                                                .............................                                                                                                           

 خیر   بلی   اید؟آیا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفته -

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

 درصد 95امتحان آخر ترم کتبی 

 ..درصد 5تکلیف 

  

  :استادارتباط با نحوه 

 از طریق ایمیل و سامانه نوید

 روزهای زوج صبح دانشکده

 : نماییددر صورتي که روشي برای رفع اشکال در نظر گرفته اید، در اینجا درج 

                                                                                                                                                                                                                                                                 از طریق ایمیل 


