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 اصول زیبایی در دندانپزشکی ترمیمیموضوع درس: 

 گروه ترمیمیگروه آموزشی: 

         الدن رنجبر عمرانی دکترمدرس: 

 هدف كلی: 

 آشنایی با اصول زیبایی در دندانپزشکی و نحوه رعایت این اصول هنگام پیاده کردن آنها در ترمیمهای زیبایی

 

 اهداف ويژه: 

 انتظار میرود در پایان دوره دانشجو بتواند: 

 .اصول و پارامترهای زیبایی )آنالیز صورت و لبخند( را بیان نماید 

 .ارتباط پارامترهای زیبایی  با درمانهای زیبایی ترمیمی را بیان کند 

 کند. پروتکل قدم به قدم ارزیابی بیماران متقاضی در مانهای ترمیمی و زیبایی رابیان 

 .موارد کاربرد درمانهای زیبایی محافظه کارانه را بداند 

 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه
 

  روش آموزشی:

 (،  پرسش و پاسخPPT) سخنرانی تعاملی
 

 استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 خیر 
 

 نحوه ارزشیابی:

 از طریق آزمون پایان ترم ارزشیابی
 

 نمره برای اين مبحث: 

 از کل  25/1
 

  نحوه محاسبه نمره كل:

 آزمون نهایی 
 

 منابع آزمون )امتحان(:

 Summitt JB, Robbins JW, Hilton TJ, Schwartz RS: Fundamentals of operative dentistry; a 

contemporary approach. 4th, Quintessence Publishing co, 2013, chapter 3 

 Roberson TM, Heymann HO, Swift EJ: Art and science of operative dentistry. 7th, Mosby, 2019, 

chapter 9, 264- 274. 
 

 منابع برای مطالعه بیشتر: 

 .مقاالتی که از آنها استفاده میشود به طور کامل در پاورپوینت در اختیار دانشجویان گذاشته می شود 

 

 نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: ladanomrani@yahoo.com 
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