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 بسمه تعالي           

 1رپوزت کامل نظری  طرح ردس
 

                                                                     بی دندانیحالت موضوع درس:

                                                                   پروتز های دندانی گروه آموزشي:

                                                                    دکتر سیمیندخت زراتیرس:مد

بطور کلی برایشان مطرح می  دندانی کامل و معضالت آن و روش های درمانی که بی با مشکلی به نامآشنایی : هدف کلي

 شود

                                                                                                                                                                                                          

 اهداف ویژه:

 در ابتدا بداند که بی دندان شدن بیمار چه معضل بزرگی است.-1

 اهمیت وجود دندانهای طبیعی در بیماررا بداند.-2

 اهمیت آشنایی با درمان پروتز های کامل را برای دندانپزشک بداند.-3

 دان رخ می دهد و اهمیت آن آشنا باشد.با تغییراتی که در صورت بیمار بی دن-4

 با تغییراتی که در ریج های بی دندانی بیمار  رخ می دهد و اهمیت آن آشنا باشد -5

 بیمار  رخ می دهد و اهمیت آن آشنا باشدتوان جویدن با تغییراتی که در  -6

ا دچار تخریب و ساییدگی و بیمارانی که دندانهایشان مدته مار بی دندانتغییراتی که در ارتفاع عمودی صورت بی  -7

 رخ می دهد و اهمیت آن در ثبت ارتفاع عمودی آشنا باشد. شده

 دالیل مختلف بی دندان شدن بیمار را بداند.-8

 ر آن با ریج های بی دندانی را بداند.تفاوت ساپورت دندانهای طبیعی و تفاوت بسیا-9

 ثبت رابطه مرکزی را بداند.دن و بلع و اهمیت اهمیت میزان نیروی جوی -10

 با میزان تحلیل ریج های بی دندانی و تفاوت آن در دو فک آشنا باشد-11

 .در مقابل  دنچر کامل با روش متداول را بداندبا درمان ایمپلنت به عنوان یک ساپورت برتر -12



2 |  

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

 
 

 با روش دیژیتال ساخت دنچر آشنایی پیدا کند.-13

 نی در تغذیه بیمار را بداند.نقش بی دندا-14

 اهمیت چیدن دندانها در ناحیه خنثی را بداند.-15

 با عناوینی مثل عادت و تطابق و سازگاری با دنچر کامل آشنا شود.-16

یح را در موفقیت کلی درمان حنحوه برخورد دندانپزشک و تکنیک درمانی صانگیزه بیمار و شخصیت بیمارو نقش -17

 بشناسد.

                                                                                                 

 :مجازی  روش آموزشي

 

 :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف

یک محتوای مولتی مدیا   بصورت پاورپوینت صدا  د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

                                                                                 گزاری شده     

   --------------------------------- که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی -

 -------------------------------- کالیف:زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به ت -

 

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

  استفاده مي کنید، نام بستر و نحوه اطالع رساني جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:
 خیر   یبل   اید؟یا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفتهآ -

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ
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 نحوه ارزشیابي: 

  .شود یکسب م یانیجلسه در آزمون پا نیکل نمره مربوط به ا

 گردد. یدر مهلت مقرر منجر به کسر نمره م فیارسال پاسخ تکل عدم

 

  :نحوه ارتباط با استاد

zaratisi@sina.tums.ac.ir 

  ...نماییددر صورتي که روشي برای رفع اشکال در نظر گرفته اید، در اینجا درج 

 Zarb 2013کتاب  1تهیه خالصه از فصل 

   Heartwellکتاب  1فصل 

                                                                                                                                                                                                                                                              را خالصه برداری کنید. در کالسومطالب عنوان شده 


