
 1طرح درس پروتز کامل نظری 

 انتخاب و چیدن دندان های قدامی موضوع درس:

 پروتزهای دندانی گروه آموزشی:

 سمیندخت زراتی دکتر مدرس:

 هدف کلی: 

 اهمیت و نحوه انتخاب و چیدن دندان های قدامی در بیماران با بی دندانی کامل و پروتز های کامل

 

 اهداف ويژه: 

 :گذارندن این کالسانتظار می رود بعد از 

 .با اهمیت دندان های قدامی از نظر فرم و زیبایی در پروتزهای کامل آشنا شود 

  بشناسد. ،های قدامی را در بیمار بی دندانیروش های مختلف ارزیابی و انتخاب دندان 

 بی را بداند.و روش های مختلف ارزیا ، سایز و فرم را بداندتخاب دندان های قدامی از نظر رنگابعاد مختلف ان 

 .اهمیت جنبه های مختلف در فرم دادن به ریم های اکلوژن تا رنگ لثه در چیدن و انتخاب دندان های قدامی بداند 

 بشناسد. مواد مختلف در ساخت دندانهای مصنوعی را 

 .اهمیت میزان اوربایت و اورجت دندان های قدامی در پروتز کامل را بداند 

  قدامی فک پایین و باال را بر اساس اصول استاندارد یاد بگیرد.نحوه چیدن تک تک دندان های 

 ارزیابی کند( ار در بیمار را بداند.جهت احراز قسمت کک دندان های چیده شده نحوه چ( 

 

 تعداد جلسات:

 جلسه یک

 

 روش آموزشی:

 شده باشد.سخنرانی و پرسش وپاسخ با اسالید هایی که توضیح دهنده اهمیت مطالب آموزش داده به روش 

 

 سامانه مجازی دانشگاه:

 خیر

 

 نحوه ارزشيابی:

 امتحان کتبی پایان ترم بصورت سئواالت چهار گزینه ای و تشریحی کوتاه پاسخ

 

 نمره برای اين مبحث:

 کل نمره 1.5
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 پایان ترم امتحان کتبی میان ترم و

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 Zarb (2013)،  215-229صفحات  ،10فصل 

 Heartwell (2009)  ، 12فصل -9فصل 

 



 منابع برای مطالعه بيشتر:

--- 

 

  نحوه ارتباط با استاد:

  طبق برنامه هر ترم 30:15تا  8روزهای هفته 

 09123103368 تلفن 
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