
1 |  

ازه این دانشکده هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اج. کلیه حقوق متعلق به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران است

 . است

 
 

 بسمه تعالي           

 2ل نظریرپوزت کام  طرح ردس
 

    III      و IIدر کالس  چیدن دندانهای پروتز کامل موضوع درس:

    پروتز های دنداني وفک وصورت  گروه آموزشی:

    سوسن میر محمد رضایي مدرس:

 و روابط غیر نرمال طرفي میباشدIIIو IIي غیر نرمال شامل کالسهدف از این درس آموزش چیدن دندانها در روابط فک هدف کلی:

                                                                                                             

 اهداف ویژه:

 انتظار میرود در پایان جلسه دانشجو  

 وحذف دندان در طول ریج کوتاه را بداند.II  در کالسچیدن روش  -1

 و روش چیدن در حالت نوک به نوک وکراس بایت را بداند, III روش چیدن در کالس -2

 نکات اصلي انتخاب دندان ورابطه دندان با ریج ساپورت کننده را در فکهای تحلیل یافته برشمارد-3

 بداندروش کاهش نیرو بر روی ریجهای ضعیف را -4

                                                                                                 

 روش آموزشی  مجازی:

 آفالین و غیر همزمان

 

 و تکلیف و ... درسیستم نوید : محتوا 

     یک پاورپوینت صدا گذاری شده  که در سامانه بارگذاری می شود: نوع محتواییو  تعداد -

  دو سوال از درس داده شده  که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی -

 دو هفته از زمان بارگذاری شده زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف: -

 

درصورتی که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و ...(، برای آموزش همزمان  -

                   استفاده می کنید، نام بستر و نحوه اطالع رسانی جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:
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 خیر *❒  بلي ❒  آیا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفتهاید؟ -

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 (همزمان

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابی: 

 

 نحوه ارتباط با استاد: 

 12-8همه روزه 

 در صورتی که روشی برای رفع اشکال در نظر گرفته اید، در اینجا درج نمایید.
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