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 رابطه ترمیمی پریو ارتوموضوع درس: 

 گروه ترمیمی گروه آموزشی:

         زهره مرادی دکتر مدرس:

 هدف كلی: 

 دررشته ترمیمی multidisciplenary آشنایی با اهمیت درمانهای

 

 :اهداف ويژه

 انتظار می رود دانشجو در پایان کالس:

  مناسب درمان های مختلف را حین درمان ترمیمی بیماران بداندتوالی. 

 در صورت نیاز به درمان وسیع ترمیمی مشاوره های الزم برای شروع کار را بداند. 

 نحوه همکاری و کمک به سایر رشته های تخصصی نظیر ارتودنسی و پریو را بداند. 

 

 : تعداد جلسات

 یک جلسه

 

 روش آموزشی:
 پرسش و پاسخ–(PPT)سخنرانی تعاملی 

 

  :دانشگاه استفاده از سامانه مجازی

 خیر

 

  نحوه ارزشیابی:

 حضور در کالس 

 امتحان میان ترم 

 

 نمره برای اين مبحث:

 نمره25/1

 

 نحوه محاسبه نمره كل:

 25/0 نمره حضور در کالس 
 1 نمره امتحان میان ترم 

 
 منابع آزمون )امتحان(:

 Sturdevant’s art and science of operative dentistry,seventh edition,chapter 3 
 Summitt’s fundamentals of operative dentistry,fourth edition,chapter 2,3 

  مقاالت موجود در پاورپوینتاسالیدهای مبحث و 

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

--- 
 



 نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: Zohrehmoradi2003@yahoo.com 
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