
 (2)پارسیل نظری  1طرح درس پروتزهای پیشرفته نظری 

 فاشیال مالحظات ساخت پروتزهای متحرک پارسیل در بیماران ماگزیلو موضوع درس:

 پروتزهای دندانی گروه آموزشی:

 سمیندخت زراتی دکتر مدرس:

 هدف كلی: 

 پروتز پارسیل متحرک در این بیمارانآشنایی مختصر با انواع نا هنجاری های ماگزیلو فاشیال و مالحضات طراحی 

 

 اهداف ويژه: 

 انتظار می رود بعد از گذارندن این کالس

 .انواع ناهنجاری ها و مشکالت ماگزیلوفاشیال را مجددا مرور کرده و آگاه باشد 

 بیماران آگاهی  ناشی از سرطان ها( و زمان ونحوه عملکرد و کارآیی دندانپزشکان در این دسته از) در مورد ضایعات اکتسابی

 ضروری را کسب کند.

  با انواع پروتز های آبچوراتور فک باال که در زمان های مختلف ساخته می شود در این بیماران با بی دندانی پارسیل آشنایی پیدا

 کند.

  با مشکالت مختلف اینdefect  .ها و پروتزهای آبچوراتور آشنا شود 

 آبجوراتور آشنا گردد. ساخت پروتزهای با مالحضات جراحی در ارتباط با 

 .با انواع ری سکشن های مندیبل که در بی دندانی پارسیل دارند آشنا شوند 

  با طبقه بندیAramany .در بی دندانی های پارسیل فک باال آشنا شود 

 .با اهمیت طراحی فریم ورک پارسیل در آبچوراتورهای فک باال آشنا شود 

  ضایعات آشنا شود.با اهمیت بازسازی این 

 .با اهمیت طراحی فریم ورک پارسیل در انواع ری سکشن های مندیبل آ شنا شود 

 

 تعداد جلسات:

 جلسه یک

 

 روش آموزشی:

 بدلیل نا آشنا بودن عموم دانشجویان با این پروتز teacher-centerبصورت سخنرانی 

 

 سامانه مجازی دانشگاه:
 خیر

 

 نحوه ارزشیابی:

 واالت چهار گزینه ای و تشریحی کوتاه پاسخپایان ترم بصورت سکتبی امتحان 

 

 نمره برای اين مبحث: 

 نمره کل 1.5

 

 نحوه محاسبه نمره كل:

 پایان ترم امتحان کتبی میان ترم و

 



 منابع آزمون )امتحان(:

  2016کتاب مک کراکن  25فصل  

 مطالب تدریس شده در کالس 

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 سایتFFOFR –مبحث ماگزیلوفاشیال 

 

 نحوه ارتباط با استاد:

  طبق برنامه هر ترم 15:30تا  8روزهای هفته 

 09123103368 تلفن 
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