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 بسمه تعالي           

 2رطح ردس رپوزت پیشرفته نظری 
                                                                   رستوریشن های تمام سرامیک  موضوع درس:

                                                                  پروتزهای دندانی  گروه آموزشي:

                                                                   دکتر سعید نوکار رس:مد

 هدف کلي:

 .با طبقه بندی رستوریشن های تمام سرامیک و روش ساخت رستوریشن تمام سرامیک آشنا شوند 
 

 اهداف ویژه:

 طبقه بندی سرامیکهای دندانی را با توجه به درجه ذوب بداند. (1

 طبقه بندی سرامیکهای دندانی را با توجه به ترکیباتشان  بداند. (2

 روشها ی ارتقاء خصوصیا سرامیکها را توضیح دهد. (3

 باند شدن را بشناسد و مزایای آن را توضیح دهد. سرامیک های دندانی با قایلیت (4

 در مورد موارد کاربرد سرامیک های باند شونده و عدم کاربرد آن بحث کند. (5

 در مورد عوامل موثر در رنگ نهایی ترمیم ساخته شده با سرامیک باند شونده بحث کند. (6

 حداقل چهار روش ساخت رستوریشنهای تمام سرامیک را توضیح دهد. (7

                                                                                               

 :مجازی  روش آموزشي

 این جلسه به صورت غیر همزمان )آفالین با استفاده از نوید( در غالب پاورپوینت صداگذاری شده، ارائه می شود.  

 

 :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف

                                                                               و پاورپونت در نوید.  جزوه درسی یک مورد  د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

 یک مورد   که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی -

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

 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 -

آزمون/ عنوان)خود 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

 مجموعا یک چهاردهم  از نمره نهایی مربوط به این جلسه است که در امتحان پایان ترم منظور خواهد شد.

 گرددمنجر به کسر نمره می  ،دینوسیستم در  به تکلیف در مهلت مقررپاسخ ارسال دم ع

  

 

  :نحوه ارتباط با استاد

 ارتباط با استفاده از پیام در سامانه نوید و ارسال ایمیل به آدرس زیر امکانپذیر است.

Snir2500@yahoo.com 

https://t.me/snokar     

 

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

 مراجع:

 power pointجزوه ، اسالیدهای 

 و23فصل   2112، شیلینبرگ  25فصل  2116منابع برای مطالعه بیشتر : کتاب رزنستیل 

A New Classification System for All-Ceramic and Ceramic-like Restorative Materials  

Int J Prosthodont 2015;28:227–235. doi: 10.11607/ijp.4244 

                                                                                                                                                                                                                               و فایلهای قرار داده شده سامانه مجازی
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