
 (2)پارسیل نظری  1طرح درس پروتزهای پیشرفته نظری 

 اصول طراحی در پروتز پارسیل موضوع درس:

 پروتزهای دندانی گروه آموزشی:

 دکتر محمدرضا حاجی محمودی مدرس:

 هدف كلی:

 آشنایی با اصول طراحی در پروتز پارسیل

 

 اهداف ويژه:

  برشمارد.موارد اختالف بین دو گروه عمده پروتز پارسیل را 

 .موارد اختالف بین دو گروه عمده پروتز پارسیل را بطور کامل تشریح و توضیح دهد 

  استرس وارده بر بریج باقیمانده در دندان پایه را برشمارد. موثر بر میزانعوامل 

 .اصول اساسی طراحی در پروتز پارسیل را بداند 

 سد.طراحی مربوط به تک تک اجرای پروتز پارسیل متحرک را بشنا 

 Kratochwill I Bar system .را بتواند توضیح داده و اجزای آن را نام ببرید 

 Physiologic adjustment .را بداند 

  طرحkrol RPI .را تشریح کرده و اجزای آن را نام ببرد 

  بتواندmodification  .های دندانی را تقسیم بندی و طراحی مربوط به هر یک را بشناسد 

 

 تعداد جلسات:

 جلسه دو

 

 روش آموزشی:
 پرسش و پاسخ –بحث کالسی  - سخنرانی تعاملی

 

 :سامانه مجازی دانشگاه
 خیر

 

 نحوه ارزشیابی:

 واالت چهار گزینه ای و تشریحی پاسخ کوتاهکتبی پایان ترم بصورت سامتحان 
 

 نمره برای اين مبحث:

 نمره 1.5

 

 نحوه محاسبه نمره كل:

 امتحان کتبی پایان ترم

 

 آزمون )امتحان(:منابع 

  2011مک کراکن  10فصل 

  2008استوارت  7فصل 

 



 منابع برای مطالعه بیشتر:

 اسالیدهای کالسی 

 

 نحوه ارتباط با استاد:

  بعد از ظهر 16الی  12روزهای هفته در بخش 
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