
 1طرح درس پروتز کامل نظری 

  عوارض استفاده از پروتزکامل موضوع درس:

 پروتزهای دندانی گروه آموزشی:

 دکتر سمیه ذیقمی مدرس:

 هدف کلی: 

 عوارض مستقیم و غیر مستقیم استفاده از پروتز کامل  آشنایی دانشجویان با

 

 اهداف ويژه:

 انتظار می رود که فراگیران در پایان جلسه 

 د.نناشی از تروما و گاز گرفتن گونه را بشناس زخمهای 

 دنهایپرپالزی تحریکی دنچر را بشناس. 

 د.نطبقه بندی و عوامل اتیولوژیک استوماتیت ناشی از دنچر را بدان 

 ند.ناتیولوژی و عوامل مستعد کننده استوماتیت دنچری مرتبط با کاندیدا را بدا 

 د.نمرتبط با کاندیدا را بدان اقدامات درمانی و پیشگیرانه استوماتیت دنچری 

 د.نعلت ایجاد ریج فلبی، توبروزیته آویزان، هایپرکراتوز و سرطان دهانی را بدان 

 د.نسندرم ترکیبی را بشناس 

 د.نفاکتورهای مسبب تحلیل ریج باقیمانده را بشناس 

 ند.نرا بدا و نحوه کنترل آن مشکالت ناشی از آتروفی عضالت ماضغه 

 ندنبدادر بیماران مسن استفاده کننده از دنچر را  نحوه بهبود آنه ای و تغذی مشکالت . 

 

  تعداد جلسات:

 یک

 

  روش آموزشی:

 همراه پرسش و پاسخ از دانشجویانبا کمک پاورپوینت به سخنرانی استاد 

 

  استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 خیر

 

 نحوه ارزشيابی:

 quiz جهت مرور مطالب گفته شده در کالس با سواالت تشریحی پاسخ کوتاه در پایان همان جلسه 

  جهت محاسبه نمره نهایی ترم چند گزینه ای چهار سوالامتحان کتبی پایان ترم به صورت 

 

 نمره برای اين مبحث:

 نمره کل 1.5

 

  نحوه محاسبه نمره کل:

  پایان ترمکتبی امتحان 

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 Prosthodontic treatment for edentulous patients: complete denture and implant-supported prostheses 

2013, 13th edition, Chapter 4 



 

 منابع برای مطالعه بيشتر:

--- 
 

 نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: somayeh.zeighami@gmail.com 
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