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

 
 

 بسمه تعالي           

 1رپوزت کامل نظری  طرح ردس
  

 

                                                        و بهبود نواحی تحمل کننده دنچر برای بیماران بی دندان طرح درمان  –گرفتن تاریخچه  :موضوع درس

                                                               پروتز های دندانی :گروه آموزشی

                                                            حسن زاده محیا :رسمد

 :هدف کلی

آشنا شودو مناسب برای بیماران کاندید دریافت پروتز کامل طرح درماتهای دانشجوبان با انتظار میرود در این جلسه  

 دریافت پروتز کامل تشریح میشوددرمانهای الزم قبل از 

                                                                                                                                                                                                          

  :اهداف ویژه

 زیر آشنا شوند در پایان انتظار میرود دانشجویان با موارد

 گرفتن تاریخچه در بیمارن بی دندان

 ارایه طرح درمان

 معاینات خارج دهانی

 معاینات داخل دهانی

 بررسی دنچر های موجود بیمار

 جراحی های پیش پروتزی

                                                                                                

  :مجازی  آموزشیروش 

 پاورپوینت صدا گذاری شده
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  :درسیستم نوید  ...و  محتوا و تکلیف

 مولتی مدیا ۱   :دکه در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

 عدد۱   :که در سامانه قرار داده می شود تعداد تکالیفی -

 از زمان قرار دهی در سامانه یک ماه  :زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف -

 

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

  :می کنید، نام بستر و نحوه اطالع رسانی جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید

 خیر   بلی   اید؟آیا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفته -

عنوان)خود 

آزمون/ کالس 

مجازی/اتاق بحث/ 

 گفتگوی همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

  نحوه ارزشیابی: 

  .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

 گفتگو در نوید ابزاز

Mahya_hasanzade@yahoo.com 

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

 کتاب درمان بیماران بی دندان زرب ۵صل ف

 در ایتم قبل ذکر شدهو مواردی که 

 


