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

 پروتز های ماگزیلوفاشیال در بیماران با بی دندانی کامل موضوع درس:

 های دندانیپروتز گروه آموزشی:

 سمیندخت زراتیدکتر  مدرس:

 هدف کلی:

 آشنایی با انواع مشکالت فکی صورتی و نحوه درمان آن با پروتزهای متحرک

 

 ويژه:اهداف 

 مرور مختصری بر آناتومی و فانکشن بخش فوقانی حفره دهان که شامل کام سخت و نرم است. 

  مرور مختصری بر فانکشنvelopharyngeal closure. 

 ها نسبت به حالت عادی وجود دارد آشنا شودحظاتی که در مورد ساخت این پروتزبا مال. 

  بشناسد.های در ضایعات فک باال را انواع آبچوراتور 

 .با روش ساخت انواع آبچوراتورها آشنا شود 

 .مشکالت این پروتزهای مسدود کننده را بشناسد 

 .پروتزهای آبچوراتور کام نرم را بشناسد 

 .با مشکالت مختلف پروتزهای کام نرم آشنا شود 

 .با پروتز های ماگزیلوفاشیال در ری سکشن های فک پایین آشنا شود 

 را بشناسد. انواع مختلف این پروتزها 

 .با مشکالت این پروتزها آشنا شود 

 .با کاربرد ایمپلنت ها در این پروتزها آشنا شود 

 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه

 

  روش آموزشی:

 ناهنجاری ها بدلیل نا آشنایی دانشجویان با این دسته از teacher-centerبه صورت سخنرانی و 

 

  استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 خیر
 

 ارزشیابی: نحوه

 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 امتحان کتبی میان ترم و

 



  منابع آزمون )امتحان(:

  کتاب  19فصلzarb (2013) +  به دلیل اینکه این فصل کتاب بسیار مختصر و برای تفکیک شده و تدریس شده در کالس )مطالب

 ایی دانشجویان بسیار نا کافی است.(آشن

 اسالیدهای کالسی 

 

  منابع برای مطالعه بیشتر:

 سایتFFOFR –مبحث ماگزیلوفاشیال 

 

 نحوه ارتباط با استاد:

  طبق برنامه هر ترم 30:15تا  8روزهای هفته 

 09123103368تلفن 
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