
 (2)ثابت نظری  2پروتز پیشرفته نظری  طرح درس

 اصول لحیم کاری موضوع درس:

 های دندانیپروتز گروه آموزشی:

 دکترحسینعلی ماهگلی مدرس:

 هدف كلی: 

 آشنایی با تعاریف، اصطالحات، مواد، نحوه و موارد کاربرد لحیم کاری در پروتز ثابت 
 

  اهداف ويژه:

 انتظار میرود دانشجو:

 و تعاریف مرتبط با لحیم کاری و کاربرد آن در پروتزثابت را بداند اصطالحات.  

 ویژگیهای لحیم در دندانپزشکی را بداند. 

 تحوه تهیه ایندکس لحیم را بداند. 

 .نحوه سیلندرگذاری لحیم در مراحل کاری لحیم کاری را بداند 

 .لیحم کاری قبل از پخت سرامیک و بعد از پخت سرامیک را بداند 

  فرق بینnon – Rigid connector و Rigid connector .را بداند 
 

  تعداد جلسات:

 یک جلسه

 

 روش آموزشی:

Teacher center پرسش و پاسخ با دانشجویان و 

 

  استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 خیر

 

  نحوه ارزشیابی:
 ترم پایان کتبی آزمون

 

  نمره برای اين مبحث:

 نمره 1.5

 

 كل:نحوه محاسبه نمره 
 

 

  منابع آزمون )امتحان(:

  کتاب  26فصلshillingburg 2012 
 

  منابع برای مطالعه بیشتر:

 Rosenthal, contemporary of fixed prosthodontics 
 

 نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: hmahgoli@tums.ac.ir 
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