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 معاونت آموزشي

 يمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک

 يآموزش یزیربرنامه واحد

 «دوره طرح»
 

 درس:اطالعات 

 1399-1400دوم نیم سال:                                زیست مواد دنداني گروه آموزشي ارایه دهنده درس:

 مباني مواد دنداني درس: عنوان

  درس:كد 

 عملي:                 عملي:                 كارگاهي:-نظری              √نظری:                   :1واحدو تعداد نوع 

 دكتر تبسم هوشمندنام مسؤول درس: 

     دكتر مسائلي -دكتر هوشمند -دكتر شهابي -دكتر جعفرزاده كاشي -دكتر شفیعي  مدرسان:مدرس/ 

 : زمان/ همنیازپیش

 دكترای عمومي دندانپزشکي تحصیلي:و مقطع رشته 

 :درس مسؤول اطالعات

 استاد رتبه علمي:

 زیست مواد دنداني رشته تخصصي:

 گروه زیست مواد دنداني دانشکده دندانپزشکي محل كار:

 88015909 تلفن تماس:

 hoshmand@tums.ac.ir    الکترونیک:پست نشاني 

                                                           

 واحد عملي( 1واحد نظری،  2عملي به تفکیک تعداد واحدهای مصوب. )مثال:  -نظرینظری، عملي و یا مشتمل بر: 1 
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 :درس يكل فیتوص

واد ماصول كلي خصوصیات، طبقه بندی و كاربرد انواع مختلف تركیب، ، ساختاردرس مباحث مربوط به مقدمات كلي و مباني، این در

 شد.تدریس خواهد مورد استفاده در دندانپزشکي 

 :مندیتوان محورهای/ يكل فاهدا

ي م هدف كلي از این دوره آشنا شدن فراگیر با تركیب، طبقه بندی و خصوصیات انواع مواد مورد استفاده در دندانپزشکي      

 باشد.

     :مندیتوانمحورهای هر / زیرياختصاص اهداف

 .دنداني آشنا شدن فرا گیر با مباني، ساختار و طبقه بندی مواد -

 .دنداني اشنا شدن فراگیر با اصول كلي خصوصیات مکانیکي و فیزیکي مواد -

 آشنا شدن فراگیر با اصول كلي فلزات و ساختار و طبقه بندی فلزات مورد استفاده در دندانپزشکي. -

 و مواد قالبگیری مورد استفاده در دندانپزشکي.آشنا شدن فراگیر با اصل كلي پلیمرها  -

 سرامیک های مورد استفاده در دندانپزشکي. سرامیک ها وآشنا شدن فراگیر با اصول كلي  -

 :ریفراگ كه روديم انتظار درس نیا انیپا از سپ

 را بداند.مواد دنداني  فیزیکي و مکانیکي خصوصیات مواد، اتمي ساختارمباني،  شامل مواد خصوصیات كلي اصول -

 ود.ش آشنا پلیمریزاسیون فرایند و پلیمرها كلي اصول با -

 مورد استفاده در دندانپزشکي را بداند. گیری قالب موادطبقه بندی و خصوصیات   -

 و طبقه بندی آلیاژهای مورد اسفاده در دندانپزشکي را بداند. فلزات كلي اصول -

و خواص سرامیک های مورد استفاده در  نهاآ بندی طبقهی مورد استفاده در دندانپزشکي، تركیب، ها سرامیک با ساختار -

 دندانپزشکي آشنا شود.

 

 : 1آموزشي رویکرد

 3تركیبي  حضوری  √ 2مجازی 

 

                                                           
1. Educational Approach 
2. Virtual Approach 

3. Blended Approach: Blended learning is an approach to education that combines online educational materials and opportunities 

for interaction online with traditional place-based classroom methods.  
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 :با عنایت به رویکرد آموزشي انتخاب شده یادگیری -یاددهي هایروش

 رویکرد مجازی

 تركیبي )آفالین، آنالین( آنالین                         √ آفالین  

  كالس وارونه  

 دیجیتالیادگیری مبتني بر بازی  

 یادگیری مبتني بر محتوای الکترونیکي تعاملي 

  ( PBLیادگیری مبتني بر حل مسئله ) 

  یادگیری اكتشافي هدایت شده  

  یادگیری مبتني بر سناریوی متني  

   یادگیری مبتني بر مباحثه در فروم 

 -------( ببرید نام لطفاً) موارد سایر

 رویکرد حضوری

  سخنراني تعاملي )پرسش و پاسخ، كوئیز، بحث گروهي و ...(  

  بحث در گروههای كوچک  

  ایفای نقش  

  یادگیری اكتشافي هدایت شده  

  ( TBLیادگیری مبتني بر تیم ) 

  ( PBLیادگیری مبتني بر حل مسئله ) 

   یادگیری مبتني بر سناریو  

  س توسط همتایان( استفاده از دانشجویان در تدریس )تدری 

 یادگیری مبتني بر بازی  

 -------( ببرید نام لطفاً) موارد سایر

 رویکرد تركیبي

 رود.ي مجازی و حضوری، به كار ميشزیرمجموعه رویکردهای آموزهای تركیبي از روش

 

 ................. لطفا نام ببرید
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 :درس میتقو

یادگیری/  یهاتیفعال مدرسان/ مدرسنام 

 تکالیف دانشجو 

 جلسه مبحث عنوان سیتدر روش

 1 مباني، پیوندها و ساختار مواد بارگذاری پاورپوینت تکلیف دكتر مسائلي

 2 خواص مکانیکي مواد بارگذاری پاورپوینت تکلیف دكتر شفیعي

 3 خواص مکانیکي مواد بارگذاری پاورپوینت تکلیف دكتر شفیعي

 4 (مقدمات خواص فیزیکي )نور، رنگ بارگذاری پاورپوینت تکلیف دكتر شفیعي

 5 ساختار و طبقه بندی -آلیاژها بارگذاری پاورپوینت تکلیف دكتر شفیعي

 6 ساختار و طبقه بندی -آلیاژها بارگذاری پاورپوینت تکلیف دكتر شفیعي

 7 پلیمرها و اصول پلیمریزاسیون بارگذاری پاورپوینت تکلیف دكتر جعفرزاده

 8 مواد قالبگیری بارگذاری پاورپوینت تکلیف دكتر جعفرزاده

 9 مواد قالبگیری بارگذاری پاورپوینت تکلیف دكتر جعفرزاده

 10 رزین های آكریلي بارگذاری پاورپوینت تکلیف دكتر جعفرزاده

 11 موم ها بارگذاری پاورپوینت تکلیف دكتر شهابي

 12 گچهای دندانپزشکي بارگذاری پاورپوینت تکلیف دكتر شهابي

 13 اینوستمنت ها بارگذاری پاورپوینت تکلیف دكتر شهابي

سرامیک های دنداني )ساختار، خواص و  بارگذاری پاورپوینت تکلیف دكتر هوشمند

 طبقه بندی(

14 

 15 سرامیکي -سیستم های فلز  بارگذاری پاورپوینت تکلیف دكتر هوشمند

 16 مقدمه ای بر سیستم های تمام سرامیکي پاورپوینتبارگذاری  تکلیف دكتر هوشمند

 

 :دانشجو و انتظارات از فیوظا

 عد مقرر، مطالعه مدر مو، انجام تکالیف نویددر محتواهای بارگذاری شده  منظم مشاهده 

 دانشجو:  يابیارز روش

  خواهد بود. تکوینيدانشجو بیشتر از نوع ارزیابي 

 نمره هم مربوط به انجام منظم و صحیح تکالیف مي باشد. 2نمره خواهد داشت و  18صورت تشریحي، آزمون كتبي پایان ترم به 
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  :منابع

 √ :كتب( الف      

 :مقاالت( ب      

 √ :يج( محتوای الکترونیک      

 شتریب مطالعه یبرا منابع( د      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


