
 

 

  نظري  2مواد دندانی  برنامه درسی دوره
  

  

  
 مشخصات دوره

   ساعت17/  واحد 1 :ساعت درسی/ تعداد واحد  •

   دوره دکترای عمومی دندانپزشکی6 دانشجويان ترم :گروه هدف •

  . طبق جدول زمانبندی آموزش در ابتدای ترم معين ميگردد:تاريخ برگزاری •

 ريز دانشکده دندانپزشکی تب1 کالس شماره :مکان •

   1مواد دندانی نظری : پيش نياز دوره •
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  



   شناخت آمالگام دندانی :عنوان درس
  جلسه يک ساعتهدو :مدت زمان

  

آمالگام دندانی يکی از پر مصرف ترين مواد ترميمی در ترميم های مستقيم  :مقدمه

  .پردازيممی آمالگام دندانی مباحث پايه ای در زمينه در اين درس به . دندانی می باشد

 واآنش جيوه با انواع مختلف -ترکيب و ساختمان(آمالگام دندانی آشنايی با : هدف کلی

  .و آشنايی با انواع آمالگام، نحوه توليد و ميکرو استراکچر آمالگام) آمالگام

  :اهداف اختصاصی 

  :دانشجو بايد در پايان اين دو جلسه قادر باشد

 .درستی بيان کند% 100نس با ترکيب و ساختمان آمالگام را مطابق رفر .1

% 90 با حداقل نحوه واآنش جيوه با انواع مختلف آمالگام را مطابق رفرنس .2

 . توضيح دهد وآنها را با هم مقايسه کنددرستی

درستی توضيح دهد وآنها را با هم % 100انواع آمالگام را مطابق رفرنس با  .3

 .مقايسه کند

درستی توضيح دهد % 90 با حداقل نحوه توليد انواع آمالگام را مطابق رفرنس .4

 .وآنها را با هم مقايسه کند

 .درستی بيان کند% 100ميکرو استراکچر آمالگام را مطابق رفرنس با  .5

 ارايه مطلب به صورت سخنرانی با استفاده از اساليد های تهيه شده در :روش تدريس

 استفاده از  باbrain stormingنرم افزار پاورپوينت ونيز توضيح نکات مهم و يا 

همچنين جهت درک بهتر مطالب از بحث عمومی يا بحث در گروه . وايت بورد ميباشد

  . های کوچک استفاده ميشود

 SAQ, MCQبه صورت ميان ترم  و امتحان کتبی در پايان دوره :نحوه ارزشيابی

   وپرسش شفاهی در شروع جلسات در طول دوره )سواالت تشريحی کوتاه(

 کالس درس، کامپيوتر، ويدئو پروژکتور، وايت بورد، :ورد نيازوسايل و امکانات م

  ماژيک و پاک کن وايت بورد، پوينتر 



  : طرح اجرايی

   دقيقه برای يک جلسه درسی شامل60 :جدول زمانبندی) الف

 دقيقه ابتدای کالس جهت بررسی اهداف آموزشی جلسه، بيان اهميت موضوع 10 •

  ث گروهی با دانشجويان و بحbrain stormingبا طرح سوال و 

   دقيقه جهت بيان مطلب و بحث گروهی در مورد اساليدهای ارايه شده40 •

 دقيقه انتهايی جهت نتيجه گيری، جمع بندی و بيان خالصه مطالب ارائه شده 10 •

  در آن جلسه

  : منابع) ب

• Craig RG, Powers JM: Restorative dental materials. 12th ed., 

Mosby, 2006, ch.11. 

• Roberson TM, Heymann HO, Swift EJ: Art and science of 

operative dentistry. 5th ed., Mosby, 2006, ch. 4. 

• Craig RG, Powers JM, Wataha JC: Dental materials properties 

and manipulation. 8 th ed., Mosby, 2004, ch.5.  

  

 

  
  

  

  

  



  آامپوزيت هاي دنداني :عنوان درس
  جلسه يک ساعتهدو :زمانمدت 

  

 .آامپوزيتي رايج ترين مواد همرنگ دندان در ترميم هاي زيبايي ميباشند  مواد:مقدمه

در اين درس به ساختار و ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي آامپوزيت هاي دنداني اشاره 

  .شده و نكات آاربردي اين مواد توضيح داده ميشود

  .ويژگي هاي ماده همرنگ دندان اطالع دانشجويان نسبت به :هدف آلي

  :اهداف اختصاصي

  :شرآت آنند گان در اين آالس بايد قادر باشند

  .ترآيبات اصلي آامپوزيت هاي دنداني را ذآر آنند )1

  .تغيير خواص آامپوزيت ها را با تغيير درصد اين مواد ذآر آنند )2

 .آاربرد هر يك از انواع آامپوزيت ها را بيان آنند )3

 .مپوزيت ها را بيان آنندروش هاي ست شدن آا )4

 .انواع دستگاه هاي اليت آيور را بيان آنند )5

  :روش تدريس

  .ارايه مطلب به صورت سخنراني با استفاده از پاورپوينت با روش پرسش و پاسخ 

  :نحوه ارزشيابي

سواالت ( SAQ, MCQبه صورت ميان ترم  وامتحان آتبي در پايان دوره 

  )تشريحی کوتاه

  آالس ، آامپيوتر ، ويديو پروژآتور، وايت بورد :وسايل و امكانات 

  :طرح اجرايي

   دقيقه برای يک جلسه درسی شامل60 :جدول زمانبندی) الف

 دقيقه ابتدای کالس جهت بررسی اهداف آموزشی جلسه، بيان اهميت 10 )1

   و بحث گروهی با دانشجويانbrain stormingموضوع با طرح سوال و 



 های caseحث گروهی در مورد اساليدها و  دقيقه جهت بيان مطلب و ب40 )2

  ارايه شده

 دقيقه انتهايی جهت نتيجه گيری، جمع بندی و بيان خالصه مطالب ارائه 10 )3

  شده در آن جلسه

 : منابع) ب

• Craig RG, Powers JM: Restorative dental materials. 12th ed., 

Mosby, 2006, ch. 10. 

• Roberson TM, Heymann HO, Swift EJ: Art and science of 

operative dentistry. 5th ed., Mosby, 2006, ch. 4. 

• Craig RG, Powers JM, Wataha JC: Dental materials 

properties and manipulation. 8 th ed., Mosby, 2004, ch.4.  



   بيس ها، الينر ها و سمان ها :عنوان درس
  جلسه يک ساعتهدو :مدت زمان

  

ين درس به کليه مباحث زيربنايی در زمينه سمانهای موجود در  در ا:مقدمه

ن و مزايا آ کاربرد ،و دانشجويان با ترکيب هر سمان  دندانپزشکی پرداخته می شود

  .شنا می شوندآو معايب هر يک 

  آشنايی با انواع مختلف سمانها و کاربرد هر يک: هدف کلی
  : اهداف اختصاصی

  :د در پايان اين دو جلسه قادر باشندشرکت کنندگان در کالس درس باي

  .سمانهای موجود در دندانپزشکی را تقسيم بندی نمايند .1

 .ترکيب هر سمان را بشناسند .2

 . شنا شده و مزايا و معايب هر يک را توضيح بدهندآ با نحوه اختالط هر سمان  .3

 .کاربرد های هر يک از سمانها را بيان نمايند .4

سخنرانی با استفاده از اساليد های تهيه شده  ارايه مطلب به صورت :روش تدريس

 با استفاده brain stormingدر نرم افزار پاورپوينت ونيز توضيح نکات مهم و يا 

همچنين جهت درک بهتر مطالب از بحث عمومی يا بحث در . از وايت بورد ميباشد

  . گروه های کوچک استفاده ميشود

 SAQ, MCQبه صورت ميان ترم  و  امتحان کتبی در پايان دوره:نحوه ارزشيابی

   وپرسش شفاهی در شروع جلسات در طول دوره )سواالت تشريحی کوتاه(

 کالس درس، کامپيوتر، ويدئو پروژکتور، وايت بورد، :وسايل و امکانات مورد نياز

  ماژيک و پاک کن وايت بورد، پوينتر 

  : طرح اجرايی
  ی شامل دقيقه برای يک جلسه درس60 :جدول زمانبندی) الف

 دقيقه ابتدای کالس جهت بررسی اهداف آموزشی جلسه، بيان اهميت موضوع 10 •

   و بحث گروهی با دانشجويانbrain stormingبا طرح سوال و 



 های case دقيقه جهت بيان مطلب و بحث گروهی در مورد اساليدها و 40 •

  ارايه شده

مطالب ارائه شده  دقيقه انتهايی جهت نتيجه گيری، جمع بندی و بيان خالصه 10 •

  در آن جلسه

  : منابع) ب

• John M Powers & Ronald L Sakaguchi: Craig׳s 

Restorative dental materials. 12th ed, Mosby, 2006, ch. 

20. 

• Roberson TM, Heymann HO, Swift EJ: Art and science of 

operative dentistry. 5th ed., Mosby, 2006, ch. 4. 

• Craig RG, Powers JM, Wataha JC: Dental materials 

properties and manipulation. 8 th ed., Mosby, 2004, ch.7.  

 



  االستومر و غيراالستومر: مواد قالبگيري :عنوان درس
 جلسه يک ساعتهدو :مدت زمان

مواد قالبگيري االستومر و  در اين درس به کليه مباحث زيربنايی در زمينه :مقدمه

 و دانشجويان با ترکيب هر موجود در دندانپزشکی پرداخته می شود ستومرغيراال

  .شنا می شوندآن و مزايا و معايب هر يک آ کاربرد ، ماده قالبگيري

  و کاربرد هر يکمواد قالبگيري آشنايی با انواع مختلف : هدف کلی
  : اهداف اختصاصی

  :در باشندشرکت کنندگان در کالس درس بايد در پايان اين دو جلسه قا

  .موجود در دندانپزشکی را تقسيم بندی نمايندمواد قالبگيري  .1

 . را بشناسندماده قالبگيري هرو مشخصات مكانيكي و فيزيكي ترکيب  .2

شنا شده و مزايا و معايب هر يک را توضيح آ ماده قالبگيري با نحوه اختالط هر  .3

 . بدهند

 . را بيان نمايندمواد قالبگيري کاربرد های هر يک از .4

 ارايه مطلب به صورت سخنرانی با استفاده از اساليد های تهيه شده :روش تدريس

 با استفاده brain stormingدر نرم افزار پاورپوينت ونيز توضيح نکات مهم و يا 

همچنين جهت درک بهتر مطالب از بحث عمومی يا بحث در . از وايت بورد ميباشد

  . گروه های کوچک استفاده ميشود

 SAQ, MCQبه صورت ميان ترم  و امتحان کتبی در پايان دوره :شيابینحوه ارز

   وپرسش شفاهی در شروع جلسات در طول دوره )سواالت تشريحی کوتاه(

 کالس درس، کامپيوتر، ويدئو پروژکتور، وايت بورد، :وسايل و امکانات مورد نياز

  ماژيک و پاک کن وايت بورد، پوينتر 

  : طرح اجرايی
   دقيقه برای يک جلسه درسی شامل60 :نبندیجدول زما) الف

 دقيقه ابتدای کالس جهت بررسی اهداف آموزشی جلسه، بيان اهميت موضوع 10 •

   و بحث گروهی با دانشجويانbrain stormingبا طرح سوال و 



 های case دقيقه جهت بيان مطلب و بحث گروهی در مورد اساليدها و 40 •

  ارايه شده

يجه گيری، جمع بندی و بيان خالصه مطالب ارائه شده  دقيقه انتهايی جهت نت10 •

  در آن جلسه

  : منابع) ب

• John M Powers & Ronald L Sakaguchi: Craig׳s 

Restorative dental materials. 12th ed, Mosby, 2006, ch. 

12. 

• Roberson TM, Heymann HO, Swift EJ: Art and science of 

operative dentistry. 5th ed., Mosby, 2006, ch. 4. 

• Craig RG, Powers JM, Wataha JC: Dental materials 

properties and manipulation. 8 th ed., Mosby, 2004, ch.8.  



  گچ ها :عنوان درس
 جلسه يک ساعتهيك  :مدت زمان

 دندانپزشکی گچ هاي  در اين درس به کليه مباحث زيربنايی در زمينه :مقدمه

ن و مزايا و معايب هر آ کاربرد ، انواع گچو دانشجويان با ترکيب  ودپرداخته می ش

  .شنا می شوندآيک 

   دندانپزشکی و کاربرد هر يکگچ هاي آشنايی با انواع : هدف کلی
  : اهداف اختصاصی

  : جلسه قادر باشنديكشرکت کنندگان در کالس درس بايد در پايان اين 

  .ندی نمايندموجود در دندانپزشکی را تقسيم بگچ هاي  .1

 . را بشناسندگچ هرو مشخصات مكانيكي و فيزيكي ترکيب  .2

شنا شده و مزايا و معايب هر يک را توضيح آ گچهر و ريختن  با نحوه اختالط  .3

 . بدهند

 . را بيان نمايندگچ ها کاربرد های هر يک از .4

 ارايه مطلب به صورت سخنرانی با استفاده از اساليد های تهيه شده :روش تدريس

 با استفاده brain storming نرم افزار پاورپوينت ونيز توضيح نکات مهم و يا در

همچنين جهت درک بهتر مطالب از بحث عمومی يا بحث در . از وايت بورد ميباشد

  . گروه های کوچک استفاده ميشود

 SAQ, MCQبه صورت ميان ترم  و امتحان کتبی در پايان دوره :نحوه ارزشيابی

   وپرسش شفاهی در شروع جلسات در طول دوره )کوتاهسواالت تشريحی (

 کالس درس، کامپيوتر، ويدئو پروژکتور، وايت بورد، :وسايل و امکانات مورد نياز

  ماژيک و پاک کن وايت بورد، پوينتر 

  : طرح اجرايی
   دقيقه برای يک جلسه درسی شامل60 :جدول زمانبندی) الف

آموزشی جلسه، بيان اهميت موضوع  دقيقه ابتدای کالس جهت بررسی اهداف 10 •

   و بحث گروهی با دانشجويانbrain stormingبا طرح سوال و 



 های case دقيقه جهت بيان مطلب و بحث گروهی در مورد اساليدها و 40 •

  ارايه شده

 دقيقه انتهايی جهت نتيجه گيری، جمع بندی و بيان خالصه مطالب ارائه شده 10 •

  در آن جلسه

  : منابع) ب

• John M Powers & Ronald L Sakaguchi: Craig׳s 

Restorative dental materials. 12th ed, Mosby, 2006, ch. 

13. 

• Craig RG, Powers JM, Wataha JC: Dental materials 

properties and manipulation. 8 th ed., Mosby, 2004, ch. 9. 



  فلزات قيمتي و غير قيمتي :عنوان درس
 لسه يک ساعتهجدو  :مدت زمان

  فلزات قيمتي و غير قيمتي در اين درس به کليه مباحث زيربنايی در زمينه:مقدمه

فلزات قيمتي و غير قيمتي  انواعو دانشجويان با ترکيب  دندانپزشکی پرداخته می شود

  .شنا می شوندآن و مزايا و معايب هر يک آ کاربرد ،

   دندانپزشکی و کاربرد هر يکيمتيفلزات قيمتي و غير قآشنايی با انواع : هدف کلی
  : اهداف اختصاصی

  : جلسه قادر باشنددوشرکت کنندگان در کالس درس بايد در پايان اين 

  . موجود در دندانپزشکی را تقسيم بندی نمايندفلزات قيمتي و غير قيمتي .1

 .را بشناسند فلز قيمتي و غير قيمتي هرو مشخصات مكانيكي و فيزيكي ترکيب  .2

 . را توضيح بدهندفلزات قيمتي و غير قيمتي  ازيب هر يک مزايا و معا .3

 .را بيان نمايند فلزات قيمتي و غير قيمتي کاربرد های هر يک از .4

 .را توضيح بدهندپروسه ريختگي فلزات قيمتي و غير قيمتي  .5

 

 ارايه مطلب به صورت سخنرانی با استفاده از اساليد های تهيه شده :روش تدريس

 با استفاده brain stormingدر نرم افزار پاورپوينت ونيز توضيح نکات مهم و يا 

همچنين جهت درک بهتر مطالب از بحث عمومی يا بحث در . از وايت بورد ميباشد

  . گروه های کوچک استفاده ميشود

 SAQ, MCQبه صورت ميان ترم  ون کتبی در پايان دوره  امتحا:نحوه ارزشيابی

   وپرسش شفاهی در شروع جلسات در طول دوره )سواالت تشريحی کوتاه(

 کالس درس، کامپيوتر، ويدئو پروژکتور، وايت بورد، :وسايل و امکانات مورد نياز

  ماژيک و پاک کن وايت بورد، پوينتر 

  : طرح اجرايی
   جلسه درسی شامليكيقه برای  دق60 :جدول زمانبندی) الف



 دقيقه ابتدای کالس جهت بررسی اهداف آموزشی جلسه، بيان اهميت موضوع 10 •

   و بحث گروهی با دانشجويانbrain stormingبا طرح سوال و 

 های case دقيقه جهت بيان مطلب و بحث گروهی در مورد اساليدها و 40 •

  ارايه شده

ع بندی و بيان خالصه مطالب ارائه شده  دقيقه انتهايی جهت نتيجه گيری، جم10 •

  در آن جلسه

  : منابع) ب

• John M Powers & Ronald L Sakaguchi: Craig׳s 

Restorative dental materials. 12th ed, Mosby, 2006, ch. 

15, 16. 

• Craig RG, Powers JM, Wataha JC: Dental materials 

properties and manipulation. 8 th ed., Mosby, 2004, ch. 

11. 



پرسلن :عنوان درس  
 جلسه يک ساعته دو :مدت زمان

 دندانپزشکی  پرسلن هاي در اين درس به کليه مباحث زيربنايی در زمينه:مقدمه

ن آ کاربرد ، دندانپزشکیپرسلن هاي  انواعو دانشجويان با ترکيب  پرداخته می شود

  .شنا می شوندآو مزايا و معايب هر يک 

  دندانپزشکی و کاربرد هر يک پرسلن هايشنايی با انواع آ: هدف کلی
  : اهداف اختصاصی

  : جلسه قادر باشنددوشرکت کنندگان در کالس درس بايد در پايان اين 

  .موجود در دندانپزشکی را تقسيم بندی نمايند پرسلن هاي .1

 .را بشناسند پرسلن هرو مشخصات مكانيكي و فيزيكي ترکيب  .2

 . را توضيح بدهند دندانپزشکی پرسلن هاي زامزايا و معايب هر يک  .3

 .را بيان نمايند دندانپزشکی پرسلن هاي کاربرد های هر يک از .4

 .را توضيح بدهند دندانپزشکی پرسلن هاي پختپروسه  .5

 ارايه مطلب به صورت سخنرانی با استفاده از اساليد های تهيه شده :روش تدريس

 با استفاده brain stormingهم و يا در نرم افزار پاورپوينت ونيز توضيح نکات م

همچنين جهت درک بهتر مطالب از بحث عمومی يا بحث در . از وايت بورد ميباشد

  . گروه های کوچک استفاده ميشود

 SAQ, MCQبه صورت ميان ترم  و امتحان کتبی در پايان دوره :نحوه ارزشيابی

  ل دوره  وپرسش شفاهی در شروع جلسات در طو)سواالت تشريحی کوتاه(

 کالس درس، کامپيوتر، ويدئو پروژکتور، وايت بورد، :وسايل و امکانات مورد نياز

  ماژيک و پاک کن وايت بورد، پوينتر 

  : طرح اجرايی
   جلسه درسی شامليك دقيقه برای 60 :جدول زمانبندی) الف

 دقيقه ابتدای کالس جهت بررسی اهداف آموزشی جلسه، بيان اهميت موضوع 10 •

   و بحث گروهی با دانشجويانbrain stormingوال و با طرح س



 های case دقيقه جهت بيان مطلب و بحث گروهی در مورد اساليدها و 40 •

  ارايه شده

 دقيقه انتهايی جهت نتيجه گيری، جمع بندی و بيان خالصه مطالب ارائه شده 10 •

  در آن جلسه

  : منابع) ب

• John M Powers & Ronald L Sakaguchi: Craig׳s 

Restorative dental materials. 12th ed, Mosby, 2006, ch. 

18. 

• Craig RG, Powers JM, Wataha JC: Dental materials 

properties and manipulation. 8 th ed., Mosby, 2004, ch. 

14. 



  موم ها :عنوان درس
 جلسه يک ساعتهيك  :مدت زمان

 دندانپزشکی موم هايزمينه در  در اين درس به کليه مباحث زيربنايی :مقدمه

ن و آ کاربرد ،دندانپزشکی موم هاي انواعو دانشجويان با ترکيب  پرداخته می شود

  .شنا می شوندآمزايا و معايب هر يک 

   دندانپزشکی و کاربرد هر يکموم هايآشنايی با انواع : هدف کلی
  : اهداف اختصاصی

  : جلسه قادر باشنديكشرکت کنندگان در کالس درس بايد در پايان اين 

  .موجود در دندانپزشکی را تقسيم بندی نمايند موم هاي .1

 .را بشناسندموم  هرو مشخصات مكانيكي و فيزيكي ترکيب  .2

 . دندانپزشکی را توضيح بدهند موم هاي ازمزايا و معايب هر يک  .3

 .دندانپزشکی را بيان نمايند موم هاي کاربرد های هر يک از .4

 . را توضيح بدهند دندانپزشکیوآس آپپروسه  .5

 ارايه مطلب به صورت سخنرانی با استفاده از اساليد های تهيه شده :روش تدريس

 با استفاده brain stormingدر نرم افزار پاورپوينت ونيز توضيح نکات مهم و يا 

همچنين جهت درک بهتر مطالب از بحث عمومی يا بحث در . از وايت بورد ميباشد

  . يشودگروه های کوچک استفاده م

 SAQ, MCQبه صورت ميان ترم  و امتحان کتبی در پايان دوره :نحوه ارزشيابی

   وپرسش شفاهی در شروع جلسات در طول دوره )سواالت تشريحی کوتاه(

 کالس درس، کامپيوتر، ويدئو پروژکتور، وايت بورد، :وسايل و امکانات مورد نياز

  ماژيک و پاک کن وايت بورد، پوينتر 

   :طرح اجرايی
   جلسه درسی شامليك دقيقه برای 60 :جدول زمانبندی) الف

 دقيقه ابتدای کالس جهت بررسی اهداف آموزشی جلسه، بيان اهميت موضوع 10 •

   و بحث گروهی با دانشجويانbrain stormingبا طرح سوال و 



 های case دقيقه جهت بيان مطلب و بحث گروهی در مورد اساليدها و 40 •

  ارايه شده

 انتهايی جهت نتيجه گيری، جمع بندی و بيان خالصه مطالب ارائه شده  دقيقه10 •

  در آن جلسه

  : منابع) ب

• John M Powers & Ronald L Sakaguchi: Craig׳s 

Restorative dental materials. 12th ed, Mosby, 2006, ch. 

14. 

• Craig RG, Powers JM, Wataha JC: Dental materials 

properties and manipulation. 8 th ed., Mosby, 2004, ch. 

10. 



  روش هاي آستينگ  :عنوان درس
 جلسه يک ساعتهيك  :مدت زمان

 آستينگروش هاي زمينه  در اين درس به کليه مباحث زيربنايی در :مقدمه

دندانپزشکی  آستينگروش هاي  انواعو دانشجويان با  دندانپزشکی پرداخته می شود

  .شنا می شوندآ و مزايا و معايب هر يک

   دندانپزشکی آستينگروش هاي  آشنايی با انواع: هدف کلی
  : اهداف اختصاصی

  : جلسه قادر باشنديكشرکت کنندگان در کالس درس بايد در پايان اين 

  .را تقسيم بندی نمايند دندانپزشکی آستينگروش هاي  .1

 . ددندانپزشکی را توضيح بدهن آستينگروش هاي  ازمزايا و معايب هر يک  .2

 . توضيح بدهند را  دندانپزشکیآستينگاشكاالت مربوط به روش هاي  .3

 را بيان  دندانپزشکیآستينگنحوه برطرف آردن اشكاالت مربوط به روش هاي  .4

 .آنند

 ارايه مطلب به صورت سخنرانی با استفاده از اساليد های تهيه شده :روش تدريس

 با استفاده brain storming در نرم افزار پاورپوينت ونيز توضيح نکات مهم و يا

همچنين جهت درک بهتر مطالب از بحث عمومی يا بحث در . از وايت بورد ميباشد

  . گروه های کوچک استفاده ميشود

 SAQ, MCQبه صورت ميان ترم  و امتحان کتبی در پايان :نحوه ارزشيابی

   وپرسش شفاهی در شروع جلسات در طول دوره )سواالت تشريحی کوتاه(

 کالس درس، کامپيوتر، ويدئو پروژکتور، وايت بورد، :ل و امکانات مورد نيازوساي

  ماژيک و پاک کن وايت بورد، پوينتر 

  : طرح اجرايی
   جلسه درسی شامليك دقيقه برای 60 :جدول زمانبندی) الف

 دقيقه ابتدای کالس جهت بررسی اهداف آموزشی جلسه، بيان اهميت موضوع 10 •

   و بحث گروهی با دانشجويانbrain stormingبا طرح سوال و 



 های case دقيقه جهت بيان مطلب و بحث گروهی در مورد اساليدها و 40 •

  ارايه شده

 دقيقه انتهايی جهت نتيجه گيری، جمع بندی و بيان خالصه مطالب ارائه شده 10 •

  در آن جلسه

  : منابع) ب

• John M Powers & Ronald L Sakaguchi: Craig׳s 

Restorative dental materials. 12th ed, Mosby, 2006, ch. 

17. 

• Craig RG, Powers JM, Wataha JC: Dental materials 

properties and manipulation. 8 th ed., Mosby, 2004, ch. 

11. 



  سيم هاي ارتودنسي  :عنوان درس
  فاطمه پورنقي آذر دآتر : نام مدرس

 جلسه يک ساعتهيك  :مدت زمان

پرداخته سيم هاي ارتودنسي زمينه  اين درس به کليه مباحث زيربنايی در  در:مقدمه

شنا می آو مزايا و معايب هر يک سيم هاي ارتودنسي  انواعو دانشجويان با  می شود

  .شوند

  سيم هاي ارتودنسي آشنايی با انواع: هدف کلی
  : اهداف اختصاصی

  :قادر باشند جلسه يكشرکت کنندگان در کالس درس بايد در پايان اين 

  .ا تقسيم بندی نمايندسيم هاي ارتودنسي  .1

 . را توضيح بدهندسيم هاي ارتودنسي  ازمزايا و معايب هر يک  .2

 . توضيح بدهندرا سيم هاي ارتودنسي  ازهر يک  آاربرد .3

 .را بشناسندسيم  هرو مشخصات مكانيكي و فيزيكي ترکيب  .4

 از اساليد های تهيه شده  ارايه مطلب به صورت سخنرانی با استفاده:روش تدريس

 با استفاده brain stormingدر نرم افزار پاورپوينت ونيز توضيح نکات مهم و يا 

همچنين جهت درک بهتر مطالب از بحث عمومی يا بحث در . از وايت بورد ميباشد

  . گروه های کوچک استفاده ميشود

 SAQ, MCQت به صورميان ترم  و امتحان کتبی در پايان دوره :نحوه ارزشيابی

   وپرسش شفاهی در شروع جلسات در طول دوره )سواالت تشريحی کوتاه(

 کالس درس، کامپيوتر، ويدئو پروژکتور، وايت بورد، :وسايل و امکانات مورد نياز

  ماژيک و پاک کن وايت بورد، پوينتر 

  : طرح اجرايی
   جلسه درسی شامليك دقيقه برای 60 :جدول زمانبندی) الف

تدای کالس جهت بررسی اهداف آموزشی جلسه، بيان اهميت موضوع  دقيقه اب10 •

   و بحث گروهی با دانشجويانbrain stormingبا طرح سوال و 



 های case دقيقه جهت بيان مطلب و بحث گروهی در مورد اساليدها و 40 •

  ارايه شده

 دقيقه انتهايی جهت نتيجه گيری، جمع بندی و بيان خالصه مطالب ارائه شده 10 •

   آن جلسهدر

  : منابع) ب

• John M Powers & Ronald L Sakaguchi: Craig׳s 

Restorative dental materials. 12th ed, Mosby, 2006, ch. 

16. 

• Craig RG, Powers JM, Wataha JC: Dental materials 

properties and manipulation. 8 th ed., Mosby, 2004, ch. 

11. 



   پالستيك هاآآريل ها و  :عنوان درس
 جلسه يک ساعتهيك  :مدت زمان

ي آآريل ها و پالستيك هادر زمينه  در اين درس به کليه مباحث زيربنايی :مقدمه

و مزايا و  آآريل ها و پالستيك ها انواعو دانشجويان با  پرداخته می شود دندانپزشكي

  .شنا می شوندآمعايب هر يک 

  ستيك هاي دندانپزشكيآآريل ها و پال آشنايی با انواع: هدف کلی
  : اهداف اختصاصی

  : جلسه قادر باشنديكشرکت کنندگان در کالس درس بايد در پايان اين 

  .تقسيم بندی نمايندرا آآريل ها و پالستيك هاي دندانپزشكي  .1

 . را توضيح بدهند آآريل ها و پالستيك هاي دندانپزشكي ازمزايا و معايب هر يک  .2

 . توضيح بدهندرا پالستيك هاي دندانپزشكي آآريل ها و  ازهر يک آاربرد  .3

آآريل ها و پالستيك هاي  ازيک  هرو مشخصات مكانيكي و فيزيكي ترکيب  .4

 .را بشناسنددندانپزشكي 

 ارايه مطلب به صورت سخنرانی با استفاده از اساليد های تهيه شده :روش تدريس

 با استفاده brain stormingدر نرم افزار پاورپوينت ونيز توضيح نکات مهم و يا 

همچنين جهت درک بهتر مطالب از بحث عمومی يا بحث در . از وايت بورد ميباشد

  . گروه های کوچک استفاده ميشود

 SAQ, MCQبه صورت ميان ترم  و امتحان کتبی در پايان دوره :نحوه ارزشيابی

   وپرسش شفاهی در شروع جلسات در طول دوره )سواالت تشريحی کوتاه(

 کالس درس، کامپيوتر، ويدئو پروژکتور، وايت بورد، :مکانات مورد نيازوسايل و ا

  ماژيک و پاک کن وايت بورد، پوينتر 

  : طرح اجرايی
   جلسه درسی شامليك دقيقه برای 60 :جدول زمانبندی) الف

 دقيقه ابتدای کالس جهت بررسی اهداف آموزشی جلسه، بيان اهميت موضوع 10 •

   و بحث گروهی با دانشجويانbrain stormingبا طرح سوال و 



 های case دقيقه جهت بيان مطلب و بحث گروهی در مورد اساليدها و 40 •

  ارايه شده

 دقيقه انتهايی جهت نتيجه گيری، جمع بندی و بيان خالصه مطالب ارائه شده 10 •

  در آن جلسه

  : منابع) ب

• John M Powers & Ronald L Sakaguchi: Craig׳s 

Restorative dental materials. 12th ed, Mosby, 2006, ch. 

21. 

• Craig RG, Powers JM, Wataha JC: Dental materials 

properties and manipulation. 8 th ed., Mosby, 2004, ch. 

13. 

 


