
 (2)ثابت نظری  2پروتز پیشرفته نظری  طرح درس

 cementation، اصول تراش و Porcelain laminate veneerموضوع درس:

 پروتزهای دندانی گروه آموزشی:

 دکتر سعید نوکار مدرس:

 هدف كلی:

 cementationاصول تراش و ، با روشهای مختلف ساخت پرسلن المینیت ونیر آشنایی دانشجویان

 

 ويژه:اهداف 

 انتظار می رود فراگیران پس از گذراندن این جلسه:

 را بداند ونیرالمینیت  پرسلن موارد تجویز و عدم تجویز. 

 ( روشهای مختلف آماده سازیpreparation) بداند. دندان را برای پرسلن المینیت ونیر 

  پرسلنهای مختلف برای ساخت رستورشنهای المینیت ونیر آشنا شود.با 

  ساخت رستوریشن موقت برای المینیت را آشنا شودشهای وربا. 

 .با سمانها و روش سمان کردن پرسلن المینیت آشنا شوند 

 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه

 

  روش آموزشی:
teacher centerسخنرانی ، power point پرسش و پاسخ ، 

 

 استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:
 مجازی بیشتر در سامانه العهمط یبرا چند مقاله pdf و و فیلم  power pointبله قرار دادن فایل

 

  نحوه ارزشیابی:
 در پایان ترم MCQآزمون 

Pre test وPost test  کالس درسدر 

 

 نمره برای اين مبحث:

 نمره 1.5

 

 نحوه محاسبه نمره كل:
 نمره پایان ترم 4

 نمره فعالیت در کالس 1

 

 منابع آزمون )امتحان(:

  درسمطالب بیان شده در کالس 

 فایلهای قرار داده شده سامانه مجازی 

 Shillingberg Pages 434-437 from first to fabrication of working cast and pages 444-445 from 

veneer cementation to end  

 



 منابع برای مطالعه بیشتر:

 .در سامانه مجازی قرار داده می شود 

 

 نحوه ارتباط با استاد:
 E-mail: Snir2500@yahoo.com 

 https://t.me/snokar 
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