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 بسمه تعالي           

 2رطح ردس رپوزت پیشرفته نظری 
 رستوریشن های متکی بر ایمپلنت   موضوع درس:

                                                                  پروتزهای دندانی  گروه آموزشي:

                                                                   دکتر مرضیه علی خاصی رس:مد

  هدف کلي:

  پروتزهای ثابت متکی بر ایمپلنتآشنایی با 

                                                                                                     

 اهداف ویژه:

 تاریخچه ایمپلنتهای دندانی را به صورت موجز شرح دهد.دانشجو بتواند  (1

 معاینه صحیح برای بیماران کاندیدای ایمپلنت را بداند.دانشجو  (2

 رادیوگرافی مناسب برای درمان ایمپلنت را انتخاب کند.دانشجو بتواند  (3

 آنالیز صحیحی از استخوان موجود برای قراردهی ایمپلنت داشته باشد.دانشجو بتواند  (4

 ایمپلنت مناسب برای فضای بی دندانی را به درستی انتخاب کند.دانشجو بتواند  (5

 دانشجو روشهای قالبگیری ایمپلنت را بداند. (6

 های پروتزهای تک واحدی وچند واحدی متکی بر ایمپلنت را بشمرد.دانشجو تفاوتها  (7

                                                                                            

 :مجازی  روش آموزشي

 آفالین در بستر نوید

 

 :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف 

                                                                                  د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

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

 دو ماه  زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف: -

 

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

  استفاده مي کنید، نام بستر و نحوه اطالع رساني جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:
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                                                                                                                                                                                                              خیر

 

 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 ارزشیابي: 

 از نمره نهایی مربوط به این جلسه است که در امتحان پایان ترم منظور خواهد شد.مجموعا یک چهاردهم  

 منجر به کسر نمره می گردد ،دینوسیستم در  به تکلیف در مهلت مقررپاسخ ارسال دم ع

  

  :نحوه ارتباط با استاد

 در بستر نوید

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

 در بستر نوید پرسشهای خود را مطرح و یا به صورت حضوری در بخش حضور یابند.


