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 .یاکلوژن و الزامات ثبات اکلوزال یکننده ها نیی، تعکیولوژیزیو اکلوژن ف یاکلوزال، حرکات فک یمرفولوژ موضوع درس:

 پروتز های دندانی گروه آموزشی:

 ماهگلیدکتر  مدرس:

 هدف كلی:

 .یاکلوژن و الزامات ثبات اکلوزال یکننده ها نییاکلوزال، تع یمرفولوژ ک،یولوژیزیو اکلوژن ف یبا حرکات فک رانیفراگ ییآشنا

 

 اهداف ويژه:

 انتظار میرود فراگیران در پایان جلسه بتوانند:

 .حرکات فکی در صفحات مختلف را بشناسد 

 .انواع اکلوژن ها )باالنس، کانین گاید و گروپ فانکشن( را بشناسد 

 برمرفولوژی سطح اکلوزال رابداند. تاثیر نوع اکلوژن 

 .شاخص های تعیین کننده ی اکلوژن در قدام و خلف را بشناسد 

 .برای داشتن اکلوژن با ثبات چه ملزوماتی باید در نظر گرفته شود 

 

 تعداد جلسات:

 جلسه 1

 

 روش آموزشی:
 و پرسش و پاسخ سخنرانی تعاملی

 

 :دانشگاه سامانه مجازیاستفاده از 
 خیر

 

  نحوه ارزشیابی:
 ()سواالت تستیامتحان پایان ترم 

 

  :نمره برای اين مبحث

 نمره ی کلیازدهم یک 

 

 نحوه محاسبه نمره كل:

 امتحان پایان ترم 

 

 آزمون )امتحان(: منابع

 4( فصل لی)رزنتا نیثابت نو یکتاب پروتزها 

 2( فصل نبرگیلیثابت )ش یپروتزها کتاب 

 29و  4اکلوژن فانکشنال داوسون فصل  کتاب 

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

--- 



 

 نحوه ارتباط با استاد:
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