
 (2)ثابت نظری  2پروتز پیشرفته نظری  طرح درس

 آشنایی با بریج های باند شونده موضوع درس:

 پروتزهای دندانی گروه آموزشی:

  مدرس:

 هدف كلی:

 : کاربردها و مراحل درمان کلینیکی آشنایی بابریج های باند شونده

 

 اهداف ويژه:

 را بحث کند. بریج های باند شونده کاربردو عدم کاربرد 

 .عوامل موثر در موفقیت بریج های باند شونده را تشریح نماید 

  توضیح کند.انتخاب بیمارو انتخاب اباتمنت رامالحظات 

  .انواع طراحی و تراش را تشریح کند 

  .کاربرد مواد مختلف ساخت بریح را در کیس های مختلف مقایسه کند 

  مواد بحث کند.اکلوژن را با توجه به مالحظات بیمارو بیو 

 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه یک ساعت

 

 روش آموزشی:
 با استفاده از سامانه مجازی  case discussion و سخنراانی

 

 استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:
 بله

 

 نحوه ارزشیابی:

  دزصد  20مشارکت در سامانه 

  دزصد  10تکلیف 

  درصد 70امتحان پایانی کتبی 

 

 نمره برای اين مبحث:

 .بعد از طراحی بلوپرینت مشخص می شود

 

  نحوه محاسبه نمره كل:
 قسمت نحوه ارزشیابی ذکر شده است.در

 

 منابع آزمون )امتحان(:

  کتاب 26فصل Contemp. of Fixed Prosthodontics 

  کیس های بحث شده سرکالس 

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

--- 



 

 نحوه ارتباط با استاد:
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