
 (2)پارسیل نظری  1طرح درس پروتزهای پیشرفته نظری 

 ثبت روابط اکلوزالی در پروتز های پارسیل موضوع درس:

 پروتزهای دندانی گروه آموزشی:

 دکتر مصطفوی مدرس:

 هدف كلی: 

 دانشجویان در پایان کالس می بایستی مفاهیم روابط اکلوزالی و نحوه ثبت روابط اکلوزالی را یاد بگیرند.

 

  اهداف ويژه:

 و می بایستی تعریف روابط افقی و عمودی فکین را یاد بگیرد.دانشج 

 .دانشجو باید قادر باشد پس از ثبت رکورد، آن را به آرتیکوالتور انتقال دهد 

 .دانشجو باید انواع آرتیکوالتور را بداند و بتواند نوع مناسب را انتخاب کند 

 تفاده از فیس بو انجام دهد.سبه آرتیکوالتور را با ات فک باال سدانشجو می بایستی انتقال ک 

 .دانشجو باید انواع مواد رکورد گیری و روش های ثبت رکورد را بداند 

 .دانشجو می بایستی مراحل انتقال کست فک پایین به آرتیکوالتور را بداند 

 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه

 

  روش آموزشی:

 پاسخ و پرسش و تعاملی سخنرانی

 

 :استفاده از سامانه مجازی دانشگاه 
 خیر

 

  نحوه ارزشیابی:

 (پاسخ کوتاه تشریحی و ای چهارگزینه تستی) ترم پایان کتبی امتحان

 

 نمره برای اين مبحث:

 نمره 1.5: نمره کل پانزدهم یک

 

 نحوه محاسبه نمره كل:
  ترم میان و ترم پایان کتبی امتحان نمرات مجموع

 

 منابع آزمون )امتحان(:

  2008استوارت  14فصل 

  2016مک کراکن  18فصل 

 

 ندارد منابع برای مطالعه بیشتر:

 

 



  نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: motafavi.azam90@gmail.com 
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