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  دکتري -دندانپزشکی  رشته و مقطع تحصیلی :  212426شماره درس:  مواد دندانی کاربردي   : نام درس
  دندانپزشکی ترمیمی  ارائه دهنده: گروه آموزشی  مبانی مواد دندانی  روس پیش نیاز:د  واحد کارگاهی 1  :  عداد و نوع واحدت

 Email :kamyarfathpour@gmail.com  هر روز هفته 37925549و  37925548تلفن و روزهاي تماس:  دکتر کامیار فتح پور ول درس: ئنام مس

کتر د -دکتر محمد خدایی -دکتر مایده قاسمی -دکتر عطیه فیض -دکتر فرزانه شیرانی -دکتر کامیار فتح پور اسامی مدرسین:  1400-1401اول نیمسال    نیمسال تحصیلی:
 پریچهر بهفرنیا

 
  و تکنولوژي هاي جدید در دندانپزشکی مواد در دندانپزشکیمقدماتی با کاربرد انواع  اشنایی  هدف کلی درس:

  اهداف اختصاصی درس:
  .رمان ھای دندانپزشکی را بشناسدمواد مرتبط در دمکانیکی  –خواص فیزیکی -١

  .خصوصیات امالگام به عنوان ماده ترمیمی را بشناسد و عوامل موثر بر ان را بیان نماید-٢

  .اده ترمیمی را بشناسد و عوامل موثر بر ان را بیان نمایدخصوصیات کامپوزیت به عنوان م -٣

  خصوصیات کلینیکی، مزایا و معایب انواع باندینگ ھا را بشناسد. -۴

  .روش ھای کاربردی سمان ھای مورد استفاده در لوتینگ حفاظت پالپ  ترمیم را بشناسد  -۵

  .روش ھای مختلف قالبگیری متداول و دیجیتال را بشناسد -۶

  موارد استفاده از الیاژھای دندانپزشکی و خصوصیات انھا را بشناسد. -٧

  .موارد استفاده از پرسلن و سرامیک دندانپزشکی و خصوصیات انھا را بشناسد -٨

  مواد ساینده در دندانپزشکی، اشکال مورد استفاده و عوامل موثر بر کارایی انھا را بشناسد. -٩

  .ھای دندانی و خصوصیات انھا را بشناسدانواع مواد پیشگیری در مراقبت  -١٠

  .انتخاب صحیح ماده در طرح درمان ھا و عوامل موثر بر ان را بشناسد -١١

  نحوه ارزیابی مواد دندانپزشکی و تست ھای مختلف در این زمینه را بشناسد. -١٢

  را بشناسد.زیست سازگاری مواد در دندانپزشکی، عوامل موثر بر ان و محدودیت ھا در این زمینه -١٣
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  روش ھای مھندسی بافت جھت تاثیر بر بافت نرم و سخت نسوج دندانی را بشناسد.-١۴

  اصول اولیه ایمپلنت ھای دندانی و خصوصیات کلی انھا را بشناسد. -١۵

  استفاده از تکنولوژی نانو در تولید مواد دندانپزشکی بشناسد. -١۶

  
  :شناختی حیطه

  دانشجو خصوصیات اولیه الیاژها و سرامیک هاي دندانی را بشناسد.-2   مختلف شناخت پیدا کند موادخصوصیات دانشجو نسبت به خصوصیات و عوامل موثر بر -1

دانشجو استفاده از تکنولوژي هاي جدید نظیر قالبگیري دیجیتال مهندسی بافت و -3
  ایمپلنت هارا بشناسد.

  رد عوامل ساینده را بشناسددانشجو تکنیک هاي کارب -4

  
  حیطه عاطفی:

  اهمیت هر یک از مباحث تدریس شده را در کارهاي بالینی خود درك کنند -1
  

 در بحث هاي گروهی کالس شرکت فعال داشته باشند. --2
  

  نظارت دانشجویان دیگر را محترم بدانند. -3

  
  حیطه رفتاري:

شناخت مواد بتواند در کاربرد کلینیکی دانشجو براساس مباحث تیوري ارایه شده و  -1
  مواد کارایی بیشتري داشته باشد.

  
   



 دانشکده دندانپزشکی اصفهان   *** نظري***   فرم معرفی دروس 
 

٣ 
 

 
 )URLآدرس/ لینکوب سایت:  /  آدرس مطابق رفرنس نویسی ونکوورمقاله:  /  نام، نام نویسنده، سال انتشار، شماره فصول/صفحات مورد نظرکتاب: (  :بیشتر مطالعه پیشنهادي براي منابع 

1. Craig restorative dental materials, 2019  

Chapter 1 & 3 

Chapter 4: P. 29-39, P.44-47 

Chapter 5: P. 75-79, P.81-89, P171-178 

Chapter 6: P. 91-94 

Chapter9: P.156-163  
 edition: thental materials and their selection, Obrien, 4. D2 

 P. 160-164 

  
  edition: thPhillip’s science of dental materials 2013, 12. 3  

Chapter 3: P. 43-46 

Chapter 4: P. 79-83 

Chapter 15: P.340-361 

  
4.Iso 4049 

  
  / انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهاننانومواد: خواص تولید و کاربرد/ فتح اهللا کریم زاده -5

  بیومتریال/ کی سی دي دیوید، اي. پالیو رنا بیزیوس/ ترجمه دکتر محمد رفیعی و شاهین بنکدارمقدمه اي بر همکنش بافت و  -6

 
  ها:ارزشیابی 

  :در طول دوره (کوئیز، تکالیف،...)الف) 
  

  بارم:  تاریخ:
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  بارم:  تاریخ:  :ترم میانب) 

  بارم:  تاریخ:  :ترم) پایان ج

  
 پیش بینی ارائه مباحث اخالق حرفه اي:

 مقررات کالس: قوانین و

 :کالس قوانین نقض با برخورد نحوه

  نمره کسر خواهد شد  1و  1،  5/0،  5/0به ازا هر جلسه غیبت غیر موجه، به ترتیب،                 حداکثر مجاز معادل چهار هفدهم واحد می باشد.غیبت: 

  :کالس وظایف نماینده شرح
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  20-30/21ساعت:     یکشنبهروز:     مجازي: محل   1400-1401اول  نیمسال: دندانی کاربرديمواد  درسجدول زمان بندي کالس ها ي 

 مدرس عنوان تاریخ جلسه
  آنالین
 آفالین

  پیش مطالعه / تکلیف
 آزمون / گفتگو

 منابع اصلی مطالعه براي هر جلسه

 کامیار فتح پوردکتر  اشنایی با خواص فیزیکی/مکانیکی مواد 1400/  6/  21 1
  آنالین
 آفالین

  پیش مطالعه / تکلیف
 آزمون / گفتگو

 رفرنس هاي ذکرشده

 خواص کاربردی کامپوزیت 1400/  6/  28 2
  آنالین کامیار فتح پوردکتر 

 آفالین
  پیش مطالعه / تکلیف

 آزمون / گفتگو
 رفرنس هاي ذکرشده

 خواص کاربردی باندینگ ھا 1400/  7/  4 3
  آنالین کامیار فتح پوردکتر 

 آفالین
  پیش مطالعه / تکلیف

 آزمون / گفتگو
 رفرنس هاي ذکرشده

 خواص کاربردی امالگام 1400/  7/  11 4
  آنالین فرزانه شیرانیدکتر 

 آفالین
  پیش مطالعه / تکلیف

 آزمون / گفتگو
 رفرنس هاي ذکرشده

 خواص کاربردی سمانھای لوتینگ محافظ پالپ و ترمیم 1400/  7/  18 5
  آنالین شیرانیفرزانه دکتر 

 آفالین
  پیش مطالعه / تکلیف

 آزمون / گفتگو
 رفرنس هاي ذکرشده

 مواد قالبگیری و قالبگیری دیجیتال 1400/  7/  25 6
  آنالین فرزانه شیرانیدکتر 

 آفالین
  پیش مطالعه / تکلیف

 آزمون / گفتگو
 رفرنس هاي ذکرشده

 پرسلن و سرامیک 1400/  8/  9 7
  آنالین فرزانه شیرانیدکتر 

 آفالین
  پیش مطالعه / تکلیف

 آزمون / گفتگو
 رفرنس هاي ذکرشده

 الیاژھای دندانپزشکی 1400/  8/  16 8
  آنالین عطیه فیضدکتر 

 آفالین
  پیش مطالعه / تکلیف

 آزمون / گفتگو
 رفرنس هاي ذکرشده

9 23  /8  /1400 
  مواد پیشگیری

 

  آنالین عطیه فیضدکتر 
 آفالین

  پیش مطالعه / تکلیف
 آزمون / گفتگو

 رفرنس هاي ذکرشده

 مواد ساینده 1400/  8/ 30 10
  آنالین کامیار فتح پوردکتر 

 آفالین
  پیش مطالعه / تکلیف

 آزمون / گفتگو
 رفرنس هاي ذکرشده

 انتخاب صحیح ماده دندانی در کاربرد کلینیکی 1400/  9/  7 11
  آنالین مایده قاسمیدکتر 

 آفالین
  پیش مطالعه / تکلیف

 آزمون / گفتگو
 رفرنس هاي ذکرشده

12 14  /9  /1400 
  چگونگی بکارگیری و ارزیابی مواد دندانی

 

  آنالین مایده قاسمیدکتر 
 آفالین

  پیش مطالعه / تکلیف
 آزمون / گفتگو

 رفرنس هاي ذکرشده

 زیست سازگاری 1400/  9/  21 13
  آنالین محمد خداییدکتر 

 آفالین
  پیش مطالعه / تکلیف

 گفتگو آزمون /
 رفرنس هاي ذکرشده

 نانوتکنولوژی در دندانپزشکی 1400/  9/  28 14
  آنالین محمد خداییدکتر 

 آفالین
  پیش مطالعه / تکلیف

 آزمون / گفتگو
 رفرنس هاي ذکرشده

 مھندسی بافت 1400/  10/  5 15
  آنالین پریچهر بهفرنیادکتر 

 آفالین
  پیش مطالعه / تکلیف

 آزمون / گفتگو
 ذکرشدهرفرنس هاي 

 ایمپلنت 1400/ 10/ 12 16
  آنالین پریچهر بهفرنیادکتر 

 آفالین
  پیش مطالعه / تکلیف

 آزمون / گفتگو
 رفرنس هاي ذکرشده


