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

 
 

 بسمه تعالي           

 1رپوزت کامل نظری  طرح ردس
 

                                                                    عوارض استفاده از پروتز های کامل موضوع درس:

                                                                   پروتزهای دنداني :گروه آموزشي

                                                                   دکتر سیمیندخت زراتي رس:مد

 هدف کلي:

                                                                                                             آشنایی با عوارض و پیامد هایی که بدنبال استفاده از پروتز های کامل ممکن است در بیماران ایجاد شود.

                                                                                                                                                                                                          

 اهداف ویژه:

 آشنا شود.Sequelaeیعنی  4با معنی عنوان فصل -1

 مفهوم تغییر در محیط داینامیک مثل دهان و اهمییت ان را به مرور زمان بشناسد.-2

 کات روی نسوج بی دندانی بشناسد و به اهمییت آن آگاه باشد.ینقش پالک میکروبی که روی دنچر ایجاد می شود را در بروز تحر-3

 د پالک میکروبی بر سطح دنچر را بشناسد.عوامل موثر در ایجا-4

 اد آنها را بشناسد.زخم های ناشی از دنچر و علت ایج-5

 نسوج هایپرپالستیکی که در اثر استفاده از دنچر نامناسب ایجاد می شود را تشخیص بدهد.-6

 وانواع فرم های کلینیکی آن آشنا باشد. Denture stomatitisبا واژه -7

 ص و درمان آن آشنا باشد.قارچی مثل کاندیدا و روش تشخیبا نقش عفونت های -8

 عوامل موثر در ایحاد استوماتیت کاندیدایی را بشناسد.-9

 بشناسد. ریج های متحرک قدام ماگزیال و علت ایجاد آ ن را-10

 الت ناشی از آن و عوامل موثر آشنا باشد.ومشکKellyبا سندروم -11

 هایپرکراتوتیک و اهمییت تشخیص ضایعات بدخیم آشنایی داشته باشد.با ضایعات -12

 با اهمییت حفظ دندانها و یا کاربرد ایمپلنت جهت جلوگیری یا کاهش اثرات نا مناسب  و مزمن دنچر آشنایی کافی داشته باشد.-13

 باشد.به نقش عواملی مثل تغذیه بهداشت و بیماری های زمینه ای بیمار توجه کافی داشته -14

 به اهمییت ویزیت های منظم  در کاهش این عوارض آگاهی پیدا کند.-15

                                                                                           

 :مجازی  روش آموزشي
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 :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 -

 ..................................................... زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف: -

 

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

    

 

 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
 

  

 zaratisi@sina.tums.ac.ir :نحوه ارتباط با استاد

 

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

  Zarb2013کتاب  4تهیه خالصه از فصل -1

                                                                                                                                                                                                                                                                    را خالصه برداری کنید. شده در سر کالسمطالب عنوان -2


