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 کامل یانواع مواد مورد استفاده در ساخت دنچرها موضوع درس:

 پروتزهای دندانی گروه آموزشی:

 فائزه عطریدکتر  مدرس:

 هدف کلی:

 کامل  یبا انواع مواد مورد استفاده در ساخت دنچرها رانیفراگ ییآشنا

 

 اهداف ويژه:

 فراگیران در پایان جلسه بتوانند:انتظار میرود 

  .با ملزومات مواد برای ساخت دنچر آشنا شود 

 .انواع ترکیبات مواد تشکیل دهنده انها و نقش هر یک در ترکیب را بشناسد 

 .با مزایا و معایب انواع مواد آشنا شود 

 .موارد تجویز و عدم تجویز هر یک ازمواد را بداند 

 حیح را در ساخت دنچر بداند.اهمیت انتخاب ماده ص 

 

 تعداد جلسات:

 جلسه 2

 

  روش آموزشی:

 به صورت مجازی، آپلود پاورپوینت و پی دی اف

 

  :دانشگاه استفاده از سامانه مجازی

 بله

 

  نحوه ارزشيابی:

 تستی و تشریحی کوتاه جواب()سواالت امتحان پایان ترم 

 

  :نمره برای اين مبحث

 دو پانزدهم نمره ی کل

 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 امتحان پایان ترم

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 OSTHODONTIC TREATMENT FOR EDENTULOUS PATIENTS ,COMPLETE DENTURES 

AND IMPLANT-SUPPORTED PROSTHESE Copyright © 2013 by Mosby, an imprint of Elsevier 
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 منابع برای مطالعه بيشتر:

 مقاالت جدید منتشر شده در این زمینه 

 



 نحوه ارتباط با استاد:
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