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 ارهایبر کاسپ ها و ش یاکلوزال یکننده ها نییتع ریو درمان پروتز، تاث یعیطب یآن بر دندانها ریو تاث یقدام یراهنما موضوع درس:

 پروتز های دندانی گروه آموزشی:

 عطریدکتر مدرس:

 هدف كلی: 

 .ارهایبر کاسپ ها و ش یاکلوزال یکننده ها نییتع ریتاث ،یپروتز یو درمان ها یعیطب یآن بر دندانها ریو تاث یقدام یشناخت راهنما

 

  اهداف ويژه:

 :جلسه بتوانند انیدر پا رانیفراگ رودیانتظار م

 را بشناسد یقدام یراهنما. 

 را بداند ییشگرایپ یاختصاص زکیروش ساخت م. 

 را بداند یپروتز یدر درمان ها یقدام یراهنما یبازساز. 

 را بداند. یبر ارتفاع کاسپ یقدام یراهنما بیش زانیم ،یفور فتیش دیسا زانیم ،یلیکند بیش زانیاورجت، م ت،یاوربا ریتاث 

 

 تعداد جلسات:

 جلسه 1

 

  روش آموزشی:

 و پرسش و پاسخ سخنرانی تعاملی
 

 :دانشگاه مجازیاستفاده از سامانه 

 خیر

 

 نحوه ارزشیابی:
 ()سواالت تستیامتحان پایان ترم 

 

  :نمره برای اين مبحث

 نمره ی کلیازدهم یک 

 

 نحوه محاسبه نمره كل:

 امتحان پایان ترم 

 

 )امتحان(:منابع آزمون 

 4( فصل لی)رزنتا نیثابت نو یکتاب پروتزها 

 2( فصل نبرگیلیثابت )ش یپروتزها کتاب 

 16و  15اکلوژن فانکشنال داوسون فصل  کتاب 

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

--- 
 

 نحوه ارتباط با استاد:
 E-mail: Faezeh.atri@gmail.com 
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