
 (2)پارسیل نظری  1طرح درس پروتزهای پیشرفته نظری 

 فوری و غیر عادی ،پروتزهای پارسیل موقت موضوع درس:

 پروتزهای دندانی گروه آموزشی:

 عباس آذری دکتر مدرس:

 هدف كلی:

 پروتز متحرک پارسیل نواع پروتز های موسوم به فوری و موقت دراشنایی دانشجویان با آ
 

 اهداف ويژه:

  درمانهدف از 

 موارد تجویز 

 یافته های تشخیصی 

  نواع پروتزهای موقتادرک تفاوتهای بین 

 نحوه طراحی و ساخت پروتزهای موقت 

 تحویل پروتز موقت و مالحظات ان 

 انتظار میرود که دانشجو در پایان بتواند 

o از این پروتزها را بداند هدعلل استفا. 

o کندنواع پروتز موقت پارسیل را درک تفاوتهای بین ا. 

o روشهای البراتواری تهیه این پروتزها را درک کند. 

o کاربرد الیه های نرم را در پروتز پارسیل بداند. 

 

 :تعداد جلسات

 یک جلسه
 

 روش آموزشی:
 به شکل استفاده از فایلهای مولتی مدیا و فایلهای کمک درسی و انواع فیلم

 

 استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 بله

 

 نحوه ارزشیابی:
 (جور کردنی - کوتاه پاسخ - تشریحی – )سواالت چهار گزینه ای امتحان پایان ترم

 

 نمره برای اين مبحث:

 نمره 1.5کل:  نزدهم نمرهپایک 

 

 نحوه محاسبه نمره كل:
 امتحان میان دوره و پایان دوره بصورت تستی تشریحی و کوتاه پاسخ

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 .متعاقبا اعالم میشود

 



 بیشتر: منابع برای مطالعه

--- 

 

 نحوه ارتباط با استاد:
 E-mail: aazari@gmail.com 
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