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

 پروتزهای کامل دیجیتال موضوع درس:

 پروتزهای دندانی گروه آموزشی:

 فائزه عطریدکتر  مدرس:

 هدف کلی: 

 یجیتالروتز های کامل ساخته شده به روش دپ با رانیفراگ ییآشنا

 

  اهداف ويژه:

 جلسه بتوانند:انتظار میرود فراگیران در پایان 

 .خطاهای روش های متداول را بداند  

  سیستمCAD/CAM را بشناسد. 

  سیستم هایAvadent  وidenture را بشناسد. 

 را بداند. نحوه ی انتقال ثبت رابطه و چیدمان دندان در نرم افزار 

 روش تراش دنچر از بلوک آکریلی و اتصال دندان را بداند. 

 روش را بداند. موفقیت و رضایت بیماران از این 

 

 تعداد جلسات:

 جلسه 1

 

  روش آموزشی:

 سخنرانی تعاملی و پرسش و پاسخ

 

  استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 بله

 

 نحوه ارزشیابی:

 )سواالت تستی و تشریحی کوتاه جواب(امتحان پایان ترم 

 

  :نمره برای اين مبحث

 نمره 1.5

 

  نحوه محاسبه نمره کل:

 امتحان پایان ترم 

 

  منابع آزمون )امتحان(:

  مطالب گفته شده در کالس، اطالعات سایتidenture, avadent 

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 مقاالت جدید منتشر شده در این زمینه 

 



  نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: Faezeh.atri@gmail.com 
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