
 (2)پارسیل نظری  1طرح درس پروتزهای پیشرفته نظری 

  تحویل و مشکالت پس از تحویل موضوع درس:

 پروتزهای دندانی گروه آموزشی:

 فائزه عطریدکتر  مدرس:

 هدف كلی: 

 ز تحویل و حل مشکالت پس از تحویلآشنایی با مراحل تحویل پروتزهای پارسیل، دستورات پس ا

 

  اهداف ويژه:

 :جلسه انیدر پا رانیفراگ رودیانتظار م

  تنظیم سطح نسجی پروتز و کاربردPIP را بداند. 

 اصالحات لبه های پروتز، کانتور بیس قدامی، تداخالت اکلوزالی را بشناسد. 

  د و ادجاست بازوهای رات وایر، حلقوی و باری را بداندرا بشناسن پالیرهاانواع. 

  ،نحوه قرار دهی و خارج کردن پروتز را بداند و به صورت کتبی به بیمار بدهد.دستورات پس از تحویل شامل رعایت بهداشت 

 های پایه، تهوع، اشکال در تکلم، گازگرفتگی زبان و گونه، اشکال  دندان تیحساس ،تمیار ،مخاط یزخم و قرمزیل )پس از تحو مشکالت

 .در جویدن و مشکالت عدم ثبات پروتز( را بداند و آنها را مرتفع کند

 

 تعداد جلسات:

 جلسه ۱

 

 روش آموزشی:

 و پرسش و پاسخ سخنرانی تعاملی

 

 استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 خیر

 

  نحوه ارزشیابی:

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

 

  :نمره برای اين مبحث

 نمره یک پانزدهم کل

 

  نحوه محاسبه نمره كل:

 و میان ترم پایان ترمکتبی امتحان مجموع نمرات 

 

  منابع آزمون )امتحان(:

  (20)فصل  20۱6چاپ سال  پارسیل مک کراکنکتاب پروتزهای  

  (۱6)فصل  20۱۱کتاب پروتزهای پارسیل استوارت چاپ سال 

 مطالب ارائه شده در کالس 

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 مقاالت مرتبط در ژورنال های دندانپزشکی پروتز 



 

  نحوه ارتباط با استاد

 E-mail: Faezeh.atri@gmail.com 
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