
 (2)پارسیل نظری  1طرح درس پروتزهای پیشرفته نظری 

 امتحان فریم ورک موضوع درس:

 پروتزهای دندانی گروه آموزشی:

 مهران بهرامی دکتر مدرس:

 هدف كلی:

 در دهان بیمار ان فریم ورک پارسیل بر روی کست وآشنایی با نحوه صحیح امتح

 

 اهداف ويژه:

 بتوانند:انتظار میرود بعد از کالس دانشجویان 

 .صحت نشست فریم ورک بر روی کست را درک کنند 

 طباق صحیح فریم ورک بر روی دندانها و نسوج را بشناسند.نحوه ان 

 .روش بررسی تماس دندانهای مقابل با فریم ورک و نحوه اصالح تداخالت اکلوزالی را بدانند 

 .روش اجاست فیزیولوژیک را در کوارد انتهای آزاد بشناسند 

  نواحی تراش خورده در فریم ورک را بدانند.پرداخت 

 

 تعداد جلسات:

 جلسهیک 

 

 روش آموزشی:
 و همفکری پاسخ و پرسش PowerPoint٬ مدرس محور با استفاده از

 

 :سامانه مجازی دانشگاه
 خیر

 

 نحوه ارزشیابی:

 سواالت چهارگزینه ای درآزمون پایان ترم
 

 نمره برای اين مبحث:

 نمره 1.5 :کلمعادل یک پانزدهم نمره 

 

 نحوه محاسبه نمره كل:

 معادل نمره آزمون پایان ترم

 

 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 (2016) 

 Stewart's Clinical Removable Partial Prosthodontics (Fourth Edition)  

 



 نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: m-bahrami@sina.tums.ac.ir 
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