
 2طرح درس ترمیمی نظری 

 ترمیمهای کستینگ موضوع درس:

 گروه ترمیمی گروه آموزشی:

         دکتر متوسلیان مدرس:

 هدف كلی: 

 )اینلی و انلی( و موارد کاربرد  و نحوه تراش و سمان  آنها آشنایی با ترمیم های ریختگی فلزی

 

 اهداف ويژه: 

 انتظار میرود دانشجو:

  تعریف  اینلی و انلی ریختگی فلز ی را بداند 

  آلیاژهای مورد استفاده در  ترمیمهای ریختگی را بداند 

 موارد کاربرد و عدم کاربرد را توضیح دهد 

  نحوه تراش اینلی ریختگی را بداند 

  تراشpartial cusp capping partial onlay  را توضیح دهد 

  نحوه تراشfull cast metal onlay   را بداند 

 روشهای آماده سازی ترمیم های موقت را توضیح دهد 

 Try-in  و نحوه سمان کردن ترمیم  ریختگی فلزی را بداند 

 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه

 

 روش آموزشی:
 PPT-ارایه سخنرای تعاملی و پرسش وپاسخ

 

  :دانشگاه استفاده از سامانه مجازی

 رخی
 

 نحوه ارزشیابی:
 توسط دانشجویان الزامی است. ( 18)مطالعه کامل فصل  آزمون نهایی کتبی 

 

 نمره برای اين مبحث: 

 نمره1.25

 

 نحوه محاسبه نمره كل:
 امتحان کتبی نهایی

 

 )امتحان(: منابع آزمون

 Art and Science of Operative Dentistry-17th edition, Chaper 18  2- Chapert 13 for luting cements  
 و اسالید ها حضوری کالس در شده ارایه مطالب 

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:



--- 
 

 نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: f-motevaselian@sina.tums.ac.ir 
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