
 (2)ثابت نظری  2پروتز پیشرفته نظری  طرح درس

 راهنمای قدامی  موضوع درس:

 پروتزهای دندانی گروه آموزشی:

 دکتر محمدرضا حاجی محمودی مدرس:

 هدف كلی: 

 

 

 اهداف ويژه:

 A.G .را تعریف کند و اهمیت آن را بداند 

  تأثیر شیب دندان های قدامی باال را برA.G  .بداند 

  انسیزال دندان های قدامی باال را بشناسد.مشخصات لبه 

 .انواع تماس های بی ثبات دندان های قدامی را بشناسد 

 .روش تغییر موقعیت لبه انسیزال را بداند 

 .بتواند کانتور پالن انسیزال را بداند 

 .بتواند کانتور پالنانسیزال را تعیین کند 

  مراحل هماهنگ کردنAntero ga. .را نام برده و بشناسد 

 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه

 

  روش آموزشی:
 پرسش و پاسخ -بحث کالسی  -سخنرانی تعاملی 

 

 سامانه مجازی دانشگاه:
 خیر

 

 نحوه ارزشیابی:

 واالت چهار گزینه ای و تشریحی پاسخ کوتاهکتبی پایان ترم بصورت سامتحان 

 

 نمره برای اين مبحث: 

 نمره 1.5

 

 نحوه محاسبه نمره كل:

 کتبی پایان ترمامتحان 

 

 منابع آزمون )امتحان(:

  داوسون 7فصل 

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 اسالیدهای کالسی 

 



  نحوه ارتباط با استاد:
 بعد از ظهر 16الی  12در بخش  روزهای هفته 
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