
1 |  

  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
 

 

                                                                   انتخاب و چیدن دندان های قدامی :موضوع درس

                                                                    پروتزهای دندانی :گروه آموزشی

                                                             محمدرضا حاجی محمودیدکتر       رس:مد

 هدف کلی:

 اهمیت و نحوه انتخاب و چیدن دندان های قدامی در بیماران با بی دندانی کامل و پروتز های کامل

                                                                                                                                                                                                          

 اهداف ویژه:

 انتظار می رود بعد از گذارندن این کالس

 با اهمیت دندان های قدامی از نظر فرم و زیبایی در پروتزهای کامل آشنا شود. .1

 بشناسد. نتخاب دندان های قدامی را در بیمار بی دندان،روش های مختلف ارزیابی و ا .2

 . مختلف انتخاب دندان های قدامی از نظر رنگ ، سایز و فرم را بداند جنبه های .3

 بشناسد. مواد مختلف در ساخت دندانهای مصنوعی را .4

 اهمیت میزان اوربایت و اورجت دندان های قدامی در پروتز کامل را بداند. .5

 دندان های قدامی فک پایین و باال را بر اساس اصول استاندارد یاد بگیرد. نحوه چیدن تک تک .6

 را بداند.چیدمان دندانهای قدامی مختلف ارزیابی راههای  .7

                                                                                                 

 :مجازی  روش آموزشی

 صداگذاری شدهبا کمک پاورپوینت سخنرانی استاد 
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 :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف

 مولتی مدیا 1   :دکه در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

 عدد1   :که در سامانه قرار داده می شود تعداد تکالیفی -

 یک ماه از زمان قرار دهی در سامانه  :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:

 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

 کاری اینجانب در بخش  روزهای .１

  09121095460واتس اپ شماره  .２

３. Email:drmahmoudi1@yahoo.com 
 

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

 

Georg Albert Zarb, et al. Prosthodontic treatment for edentulous patients: complete denture and 
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