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

 . است

 
 

 بسمه تعالي           

 1رپوزت اثبت نظری  طرح ردس
 

 

 رنگ و نور موضوع درس:

    پروتزهای دنداني وه آموزشی:گر

     دکتر گرامي پناه  :مدرس

  هدف کلی:
 در پروتزهای ثابت color replicationو نور  ،اصول رنگ آشنایي با 

  اهداف ویژه: 

 جلسه باید قادر باشد:در پایان دانشجو 

 کره مانسل را توضیح دهد و اندازه گیری رنگ را در این سیستم بشناسد. -1

2- CIELAB .و روش اندازه گیری رنگ در این سیستم را توضیح دهد 

 نحوه درک رنگ ،نور و تاریکي در چشم انسان را بشناسد. – 3

 این اثر به هنگام انتخاب رنگ را توضیح دهد. متامریسم را تعریف کند و نحوه کاهش – 4

 تطابق به رنگ ،کور رنگي و فلورسنس را شرح دهد. – 5

 شرایط انتخاب نمونه رنگ را توضیح دهد. – 6

 را توضیح دهد.  VITA TOOTH- guide 3D- MASTERو   VITA classicalاختالف تعیین رنگ   – 7

 را توضیح دهد. natural dieنحوه بازسازی  رنگ دندان زیرین با  – 8

 کاربرد اسپکتروفتومتر وکالریمتر را بشناسد. – 9

                                                                                      

 روش آموزشی  مجازی:

 غیرهمزمان)آفالین با استفاده از نوید(
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 محتوا و تکلیف و ... درسیستم نوید :

      دو محتوای مولتي مدیا که در سامانه بارگذاری می شود: نوع محتواییو  تعداد -

 تکلیف دو که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی -

 از زمان بارگذاری روز  7 زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف: -

 

درصورتی که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و ...(، برای آموزش همزمان استفاده می  -

 اطالع رسانی جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید: کنید، نام بستر و نحوه

  اسکای روم ،ارسال لینک برای نماینده در ابتدای ترم

 

 خیر ❒*  بلي 8  اید؟ آیا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفته -

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 (همزمان

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابی: 

  پایان دوره و یک نمره مربوط به پاسخ دهي به موقع به سواالت در حین دوره مي باشد .نمره مربوط به نمره امتحاني  4

 .داین بخش کسب نمي گردروزپس از بار گذاری سواالت در سامانه نوید ( نمره  7در صورت عدم پاسخ دهي در وقت مقرر )

 

 نحوه ارتباط با استاد: 

  www.tumsnavid.vums.ac.irبه آدرس   پیام در سامانه نوید

 geramipa@tums.ac.irارسال پیام در پست الکترونیکي به آدرس  

                                                                                                                                                                     

                                                                                           

http://www.tumsnavid.vums.ac.ir/

