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

 بررسی مشکالت پس از تحویل پروتزهای کامل موضوع درس:

 پروتزهای دندانی گروه آموزشی:

 مدرس:

  هدف کلی:

 شکالت پس از تحویل پروتزهای کاملآشنایی با م

 

 اهداف ويژه:

  نماید.مشکالت پس از تحویل را بدرستی تقسیم بندی و لیست 

 .مشکالت پس از تحویل که ایجاد درد می کند را توضیح دهد 

 راهکارهای مورد فوق را بحث کند. 

 ر مواردی که درد ایجاد شده باشد.قادر به تشخیص افتراقی د 

 فانکشن می کند را توضیح دهد.  مشکالت پس از تحویل که ایجاد اختالل در 

 فوق را بحث کند.  راهکاری مورد 

 افتراقی در مواردی که درفانکشن اختالل می کند باشد. قادر به تشخیص 

 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه یک ساعت 

 

 روش آموزشی:
  case discussion و سخنراانی

 

 استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:
  خیر

 

 نحوه ارزشیابی:
 امتحان پایانی کتبی

 

 نمره برای اين مبحث:

 نمره 1.5

 

 نحوه محاسبه نمره کل:
 درصد امتحان پایانی کتبی 100

 

 منابع آزمون )امتحان(:

  کتاب  12فصلZarb 

 کتر گرامی پناه ، خانم دکتر اسدیتحویل خانم د مقاله مشکالت پس از 

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

--- 

 



 نحوه ارتباط با استاد:
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