
 2طرح درس ترمیمی نظری 

 های درمان ریشه شدهترمیم دندان موضوع درس:

 زیبایی -ترمیمیگروه آموزشی: 

         دکتر حمید کرمانشاهمدرس: 

 هدف كلی: 

 های درمان ریشه آشنا شوند.در پایان مبحث دانشجویان باید بتوانند با اصول بازسازی و ترمیم در دندان
 

 اهداف ويژه:

  های اندو شده و مشکالت مربوط به بازسازی آنهااهمیت بازسازی دندانآشنایی با 

 های بالینیهای اندو شده با مثالمقایسه درمان ایمپلنت و حفظ دندان 

 های درمان ریشه شدهآشنایی با دالیل شکست در دندان 

  آشنایی باPost و عوامل تأثیرگذار بر کاربرد آن 

 های قدامی و خلفی ی اندو شده در دندانهاهای دندانآشنایی با طرح درمان 

  آشنایی با طرح آمالگامBuild up کلینیکیهایهای خلفی اندو شده با مثالدر دندان 

 کلینیکیهای های اندو شده همراه با مثالشونده در دندان باند هایآشنایی و ترمیم 

  آشنایی با مالحظات در طراحیPOST 

  آشنایی سمان کردن و نوع سمان درPOST 

  انواعPOST فلزی وغیرفلزی و کابرد آنها 

  انواعPOST پست هافرم مقاوم و گیر در 

  انواعPOST  با خصوصیات موادCore .و انواع آن 

  انواع مشکالتPOST .و راههای برطرف کردن آنها 

 

 تعداد جلسات:

 جلسه 2

 

 روش آموزشی:
 کتبی -سخنرانی؛ پرسش و پاسخ شفاهی 

 

  مجازی دانشگاه:استفاده از سامانه 

 خیر

 

 نحوه ارزشیابی:
 نمره( در انتهای دوره 5/2ای )سؤال چهار گزینه 10

 

 نمره برای اين مبحث:

 

 

 نحوه محاسبه نمره كل:
 

 

  :منابع آزمون )امتحان(



 Summitt’s fundamentals of operative dentistry,fourth edition,chapter 21 

 Fundamental of fixed prosthodontics ch:21shillinburg, chapter 3 
 

 منابع برای مطالعه بیشتر:
--- 

 

 نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: kermanshahhamid@yahoo.com 
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