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 اکلوژن موضوع درس:

 گروه ترمیمیگروه آموزشی: 

 آقای دکتر کرمانشاهمدرس: 
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 هدف كلی: 

 اصول و قوانین اکلوژن و مشکالت و درمانهای اکلوژن در دندانپزشکی ترمیمیشناخت 

 

 اهداف ويژه:

 انتظار میرود که در پایان کالس دانشجو :

 تعریف اکلوژن بداند. 

  اکلوژن و مشکالت اکلوژنی که در بیماران با آن مواجه میشویم را بداند و با مثالهای بالینی درمان شده آشنا شوداهمیت. 

 تیوریهای اکلوژن را توضیح دهد. 

 با تعریف رابطه مرکزی و تماس سنتریک آشنا شود و بتواند آنها را توضیح دهد. 

  مربوطه آشنا شود و بتواند آنها را توضیح دهدبا ملزومات اکلوژن با ثبات و بحث در قوانین. 

 با مال اکلوژن ها و عوامل تاثیر گذار بر تغییرات اکلوزالی آشنا شود و بتواند آنها را توضیح دهد. 

 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه

 

  روش آموزشی:
 PPTو ارایه  ارایه سخنرانی تعاملی و پرسش و پاسخ

 

 سامانه مجازی دانشگاه:استفاده از 
 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(

 Art and Science of Operative Dentistry-17th edition-Chapter 1 
 Fundamental of occlusion from TMJ to smile design,Dawson. Chapter 7,8,18,21,29 

 مطالب ارایه شده در کالس و اسالیدها 

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:



--- 

 

 استاد:نحوه ارتباط با 

 E-mail: kermanshahhamid@yahoo.com 
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