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 هدف كلی: 

 در پایان مبحث دانشجو بتوانددانش مناسب در مورد کانتکت و کانتوردر دندانپزشکی ترمیمی بدست آورد

 

 اهداف ويژه:

 کالس دانشجو :انتظار میرود که در پایان 

 اهمیت کانتور و کانتکت در دندانپزشکی را بداند وبا مثال های بالینی آشنا شود 

  مشکالت مربوط به کانتکت و کانتور نامناسب را بداند و با مثال های بالینی آشنا شود 

 و ایمبرژورهای  دندانی را فرا گیرد موقعیت صحیح کانتکت و کانتور را بداند و روش صحیح ایجاد کردن کانتکت و کانتور مناسب 

 خطوط مرجع صورتی و تقارنهای صورتی را بداند 

 با ایرادات و نواقصی که در ایجاد مجدد کانتور و کانتکت ممکن است ایجاد شود آشنا شده و بتواند آنها را توضیح دهد 

 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه

 

  روش آموزشی:

 PPTو ارایه  سخنرانی تعاملی و پرسش و پاسخارایه 

 

  استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 خیر

 

  نحوه ارزشیابی:

 دوره شامل پنج سوال چهار گزینه ایآزمون کتبی در پایان 

 

 نمره برای اين مبحث:

 از کل نمره 1.25

 

  نحوه محاسبه نمره كل:
 دورهزمون کتبی در پایان آ

 

 منابع آزمون )امتحان(

 Operative dentistry, Modern theory and practice.3rd edition.Chapter 12 

 Summit Fundamental of Operative Dentistry-4th edition-Chaper 3 
  ااسالیدهمطالب ارایه شده در کالس و 

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:
--- 

 



 :نحوه ارتباط با استاد

 E-mail: kermanshahhamid@yahoo.com 
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