
 (2)پارسیل نظری  1طرح درس پروتزهای پیشرفته نظری 

، قالبگیری آناتومیک و فانکشنال ،مؤثر هستند زادآ انتهای بیس بر ساپورت که فاکتورهایی د،آزا انتهای base جهت ساپورت موضوع درس:

 روش به دست آوردن ساپورت برای بیس انتهای آزاد

 های دندانیپروتز گروه آموزشی:

 نیکفام خوشخونژاددکتر  مدرس:

 هدف كلی:

 تمهیدات به دست آوردن بهترین ساپورت در پروتزهای پارسیل انتهای آزادآشنایی با 

 

  اهداف ويژه:

 آشنایی دانشجویان با:

 پروتز متحرک جهت انواع بی دندانی تفاوت نحوه ساپورت 

 عوامل مؤثر بر ساپورت پروتز پارسیل متحرک 

  پارسیل متحرکانواع قالبگیری در پروتز 

 

  تعداد جلسات:

 یک جلسه

 

  روش آموزشی:

 پرسش و پاسخ PowerPoint٬ مدرس محور با استفاده از
 

  استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 خیر

 

 نحوه ارزشیابی:

 ترم پایان درآزمون ای چهارگزینه سواالت

 

 نمره برای اين مبحث:

 نمره در آزمون پایان ترم 1.5

 

  كل:نحوه محاسبه نمره 
 ه آزمون پایان ترممعادل نمر

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 توسط دانشجویان که به تأیید مدرس رسیده است. ٬جزوه آموزشی جلسه تدریس شده
 

  منابع برای مطالعه بیشتر:

 McCracken’s Removable Partial Prosthodontics (2011), Chapter 16 & 17 

 

 نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: nkhoshkhounejad@sina.tums.ac.ir 
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