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 دانشکده دندانپزشکی اصفهان   *** نظريفرم معرفی دروس ***   
  

  پروتزگروه کارشناسی  رشته و مقطع تحصیلی :  2مواد دندانی نام درس:
  و زیبایی  ترمیمی ارائه دهنده: گروه آموزشی   1399-1400نیمسال اول    48 شماره درس:

  داوديالله دکتر ول درس: ئام مسن       واحد نظري1  :  عداد و نوع واحدت
  شنبه صبح  37925548 تلفن و روزهاي تماس:  - دروس پیش نیاز:

  Email :Email :l.davoodi@dnt.mui.irآدرس 
 

  دانشجو پس ازاتمام این درس با مواد دندانی مورد استفاده در پروتز آشنایی کامل پیدا کند. هدف کلی درس:
  

  اهداف اختصاصی درس:

  دانشجو با انواع مواد قالبگیري و روش کار آن آشنا شود. -1

  دانشجو با انواع فلزات و آلیاژ هاي دندانپزشکی آشنا شود. -2

  دانشجو با انواع مواد سرامیکی و ترمیم هاي متال سرامیک آشنا می شود. -3

  دانشجو با روش کار ریختگی آشنا می شود -4

  دانشجو با انواع محافظ هاي دهانی و تري هاي بلیچینگ و نایت گارد آشنا خواهد شد. -5

 
  :مطالعهمنابع اصلی 

  نام، نام نویسنده، سال انتشار، شماره فصول/صفحات مورد نظرکتاب:  -
  آدرس مطابق رفرنس نویسی ونکوورمقاله:  -
  کتاب مواد دندانی ، دکتر فیض -1

2- -Craig RG, Powers GM, Wataha JC. Dental Materials: Manipulation and Properties. Last edition  
  

3-   

 
  ها:ارزشیابی 

سمینار و پرسش و پاسخ در  :در طول دوره (کوئیز، تکالیف،...)الف) 
  تکلیف در جلسات آفالین –جلسات آنالین 

  نمره 8 بارم:  حین و بعد از هر جلسه  تاریخ:

  -بارم:  -تاریخ:  -:ترم میانب) 

  نمره 12بارم:  تاریخ:  تشریحی -تستی  :ترم) پایان ج

  د) غیبت: حداکثر مجاز معادل چهار هفدهم واحد می باشد.
  نمره کسر خواهد شد.  1و  1،  5/0،  5/0به ازا هر جلسه غیبت غیر موجه، به ترتیب،              
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 موضوع همان جلسه از کتاب مواد دندانی نویسنده : دکتر فیض پیش مطالعه براي هر جلسه:

 Dental Materials :a comparision of metals, ceramics, and polymers, o Brien براي مطالعه بیشتر:منابع 
dental materials and their selection. Last edition  

 

  ...9-8ساعت:  .....  .....  روز: سه شنبه: محل  1400-1399اول  نیمسال: .. 2مواد دندانی. درسجدول زمان بندي کالس ها ي 

نوع  مدرس عنوان تاریخ جلسه
 جلسه

ماژول 
جلسات 
 آفالین

 منابع

1 1  /7  /9139 انواع مواد قالبگیري و مواد  
 قالبگیري سخت

-Craig(chapter12,P229 - نالینآ   گلکاردکتر 
250) 

مواد قالبگیري  1399/  7/  8 2
 هیدروکلوئیدي

-Craig(chapter12,P229 - آنالین گلکاردکتر 
250) 

-Craig(chapter12,P229 - آنالین گلکاردکتر  مواد قالبگیري االستیکی  1399/  7/  15 3
250) 

 Craig (chapter 10) - آنالین دکترداودي  فلزات و آلیاژهاي ریختگی  1399/  7/ 22 4

آلیاژهاي باند شونده به  1399/  7 / 29 5
 سرامیک

 Craig (chapter 10) - آنالین دکتر داودي

 Craig (chapter 10) - آنالین دکترداودي  آلیاژهاي مفتولی و لحیم 1399/  8/  6 6

 Craig (chapter 11) - آنالین دکتر داودي سرامیک و خواص آن 1399/  8/  20 7

پرسلن فلدسپاتیک و  1399/  8/  27 8
 PFMساخت رستوریشن 

 Craig (chapter 11) - آنالین دکتر داودي

رستوریشن هاي تمام  1399/  9/  4 9
 سرامیک

 Craig (chapter 11) - آنالین دکترداودي 

ریختگی ( موم گذاري و  1399/  9/  11 10
 اسپروگذاري)

دکتر 
 حسینی

 Craig (chapter 12,P - آنالین
260-268) 

ریختگی(اینوسمنت و  1399/  9/  18 11
 حذف موم)

دکتر 
 حسینی 

 Craig (chapter 12,P - آنالین
260-268) 

مواد پالیشینگ ( انواع  1399/  9/  25 12
 مواد ساینده)

دکتر 
 حسینی

 Craig - آنالین

مواد پالیشینگ ( مواد پاك  1399/  10/  2 13
 کننده)

دکتر 
 حسینی

 Craig - آنالین

دکتر  محافظ هاي دهانی 1399/  10 / 9 14
 خردمند 

 Craig - آنالین

 Craig - آنالین دکترخردمند  تري بلیچینگ و نایت گارد 1399/ 10/  16 15

آلیاژ ها و سرامیک ها (   1399/  10/  23 16
  پرسش و پاسخ )

 Craig (chapter 10,11) - آنالین دکتر داودي
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 قرار دادن اسالید با موضوع اخالق حرفه اي پیش بینی ارائه مباحث اخالق حرفه اي:

  :قوانین و مقررات
  حضور به موقع در کالس هاي آنالین الزامی است. و عدم حضور فعال در اواسط کالس به منزله غیبت می باشد. -1
  حضور فعال در کالس هاي آنالین مستقیما در نمره تاثیر می گذارد. -2
 خواهد نمره از نمره نهایی 8اسخگویی به پرسش هاي کالسی به منزله از دست دادن عدم انجام فعالیت هاي کالسی و پ -3

  شد.
 


