
 (2)پارسیل نظری  1طرح درس پروتزهای پیشرفته نظری 

 کنترل عفونت در پروتز پارسیل موضوع درس:

 پروتزهای دندانی گروه آموزشی:

 سمیه ذیقمیدکتر  مدرس:

 هدف كلی: 

 کلینیکی و البراتواری دانشجویان با روش کنترل عفونت در پروتز پارسیل در بخش آشنایی

 

 اهداف ويژه: 

 جلسه: پایان در فراگیران کهانتظار می رود 
 وسایل حفاظت شخصی را بشناسند. 

 شوند آشناآن ها  ریختن دور نحوه و پزشکی له هایبا زبا. 

 روش ضد عفونی سطوح کلینیک را بدانند. 

 بدانند را رارتبه ح مقاوم و حساس یرهانحوه استریل کردن ابزا. 

 بدانند را ریم واکس و بیس رکورد اختصاصی، های نحوه ضد عفونی تری. 

 نحوه ضد عفونی مواد قالبگیری مختلف را بدانند. 

 بدانند را گچی ت هایروش ضد عفونی کس. 

 بدانند را کبالت کروم پارسیل زهایفونی پروتروش ضد ع. 

 شوند آشنا دندانی رهایباروش کنترل عفونت در البراتوا. 

 

 تعداد جلسات:

 جلسه یک

 

 روش آموزشی:

 دانشجویان از پاسخ و پرسش راهبه همسخنرانی استاد با کمک پاورپوینت 

 

 سامانه مجازی دانشگاه:
 خیر

 

 نحوه ارزشیابی:

Quiz شده در کالسته گف مطالب مرورجهت  کوتاه پاسخ تشریحی سواالت اجلسه ب نهما در پایان 

 ترم نمره نهاییجهت محاسبه  یگزینه ا چند سوال چهار صورتبه امتحان کتبی پایان ترم 
 

 نمره برای اين مبحث: 

 یک هفدهم نمره کل

 

 نحوه محاسبه نمره كل:

 پایان ترمامتحان کتبی 

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 Stewart’s Clinical Removable Partial Prosthodontics 2008, Fourth Edition, Chapter 5, 11 

 Fundamentals of fixed prosthodontics 2012, Fourth Edition (Shillingburg), Chapter 17 



 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

--- 
 

 نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: somayeh.zeighami@gmail.com 
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