
 (2کامل نظری ) درمان بیماران با بی دندانی کامل طرح درس

  ری الین و ری بیس در بیماران با بی دندانی کامل موضوع درس:

 های دندانیپروتز گروه آموزشی:

 دکتر مریم معماریان مدرس:

 هدف کلی:

 ری الین و ری بیسدانش کافی در مورد ضرورت انجام  بدست آوردن
 

 اهداف ويژه:

  را بشناسد. تپیشرفت و تغیرات نسوج نرم و سخروند 

 .بر اساس شدت این تغیرات طرح درمان صحیح را ارائه دهد 

  شان را درک کند.فراخوان بیماران و تنضیمات پروتزضرورت 

 .تفاوت ریالین و ری بیس را تشخیص دهد 

 ری بیس را بشناسد. ین وعدم توصیه ریال موارد توصیه و یا 

 ین را با مشکالت دیگر بتواند تشخیص افتراقی دهد.ضرورت نیاز به ری ال 

 .بتواند مشکالت اکلوزالی را که سبب لقی می شوند را از لقی ناشی از عدم تطابق نسجی تشخیص دهد 

 .با روش های مختلف جهت ری الین آشنا شود 

 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه

 

  روش آموزشی:

 پرسش و پاسخ –سخنرانی تعاملی 

 

  سامانه مجازی دانشگاه:استفاده از 

 خیر
 

 نحوه ارزشیابی:

 واالت چهار گزینه ای و تشریحی کوتاه پاسخکتبی پایان ترم بصورت سامتحان 

 

 نمره برای اين مبحث:

 نمره 1.5

 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 پایان ترم میان ترم و امتحان کتبی
 

 منابع آزمون )امتحان(:

 اسالیدهای کالسی 

 Zarb (2013) ch 13 
 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 Heartwell (2009)ch 2, 17 
 



 نحوه ارتباط با استاد:

  صبح 12تا  8روزهای هفته 

 E-mail: memarian@sina.tums.ac.ir 
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