
 (2)ثابت نظری  2پروتز پیشرفته نظری  طرح درس

 روکش دندان های پایه پارسیل موضوع درس:

 پروتزهای دندانی گروه آموزشی:

 دکتر مریم معماریان مدرس:

 هدف كلی: 

 اشنایی کامل با مراحل تشخیص، طرح ریزی دندان پایه پارسیل به کمک پروتز ثابت
 

 اهداف ويژه:

  با سرویور دندانی هنگام طرح ریزی درمان و طراحی ریتینرهایRPD .آشنا شود 

 با پیش نیازهای ضروری همچون تهیه کست تشخیص مانت شده آشنا شود 

 در طراحی  دیدگاهای متفاوتRPD .را برشمارد 

  معرفی کندپروتز پارسیل و وظایف آنها اجزاء 

 برشمارد. را بتواند تغییرات الزم و ضروری در الگوی مومی 

 .با انواع اتچمنت ها و موارد کاربردشان در پروتز ثابت پایه پارسیل آشنا گردد 

 .بتواند انواع اتچمنت های داخل و خارج تاجی را برشمارد 

 

 تعداد جلسات:

 جلسه یک

 

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

 

 سامانه مجازی دانشگاه:
 خیر

 

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

 

 نمره برای اين مبحث: 

 نمره 1.5

 

 نحوه محاسبه نمره كل:

 امتحان کتبی پایان ترم

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 Contemporary fixed prosthodontics 

 Rosenstiel/ land/ 2016/ ch 21 
 

 مطالعه بیشتر: منابع برای

 اسالیدهای کالسی 



 

 نحوه ارتباط با استاد:

  صبح 12تا  8روزهای هفته 
 E-mail: memarian@sina.tums.ac.ir 
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