
 1طرح درس پروتز کامل نظری 

 آناتومی و فیزیولوژی با کاربرد در پروتز کامل –حرکات فک پایین  موضوع درس:

 پروتزهای دندانی گروه آموزشی:

 سمیندخت زراتی دکتر مدرس:

 هدف کلی: 

 آشنایی با مفصل گیجگاهی فکی و حرکات مختلف آن از نقطه نظر اثری که بر پروتز کامل دارند.

 

 ويژه:اهداف 

 انتظار می رود بعد از گذارندن این کالس

 .آناتومی کلی مفصل گیجگاهی فکی را بشناسد 

 .با عضالت و گیمامان های مرتبط آشنا شود 

 .با حرکات فک پایین بطور کلی آشنا شود 

 .با نحوه حرکت کندیل در حفره گلنوئید فوسا در حین حرکات مختلف فکی آشنا شود 

  چگونگی تاثیری که این حرکات در ساخت پروتز کامل دارد ارزیابی کند و مورد دقت قرار دهد.تاثیر این حرکات را در 

 

 تعداد جلسات:

 جلسه یک

 

  روش آموزشی:

 teacher-centeredسخنرانی 
 

 ::سامانه مجازی دانشگاه
 خیر

 

 نحوه ارزشيابی:

 پاسخواالت چهار گزینه ای و تشریحی کوتاه کتبی پایان ترم بصورت سامتحان 

 

 نمره برای اين مبحث:

 نمره کل 1.5

 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 پایان ترم امتحان کتبی میان ترم و

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 14 و 13لوکتاب دکتر اجاللی فص 

 

 منابع برای مطالعه بيشتر:

--- 
 

  نحوه ارتباط با استاد:

  طبق برنامه هر ترم 30:15تا  8روزهای هفته 

 09123103368 تلفن 
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