
 طرح درس مبانی پروتز ثابت

 تشخیص اولیه اصول، تاریخچه ثابت، ترمینولوژی، با پروتز شناییآ مقدمه موضوع درس:

 های دندانیپروتز گروه آموزشی:

 نیکفام خوشخونژاددکتر  مدرس:

 هدف كلی:

 آشنایی اولیه با پروتز ثابت و ترمینولوژی آن

 

  اهداف ويژه:

 آشنایی دانشجویان با:

  درمان پروتز ثابتکلیات 

 کلیات مستندات الزم برای آغاز درمان پروتز ثابت 

 مراحل تشخیصی پروتز ثابت در زمینه سالمت عمومی 

 فکی و اکلوژن-معاینات بررسی مفصل گیجگاهی 

 کست ها و رادیوگرافیهای اولیه مربوط به پروتز ثابت ٬معاینات داخل دهانی 

 

  تعداد جلسات:

 یک جلسه

 

  روش آموزشی:

 پرسش و پاسخ PowerPoint٬ مدرس محور با استفاده از
 

  استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 خیر

 

 نحوه ارزشيابی:

 ترم پایان درآزمون ای چهارگزینه سواالت

 

 نمره برای اين مبحث:

 نمره 1.5بیست شانزدهم معادل 

 

 نحوه محاسبه نمره كل:

 ه آزمون پایان ترممعادل نمر

 

  )امتحان(:منابع آزمون 

 توسط دانشجویان که به تأیید مدرس رسیده است. ٬جزوه آموزشی جلسه تدریس شده 

 

 منابع برای مطالعه بيشتر:

 Chapter1, Fonfamentals of fixed Prosthodontics of Shillinburg 2012 

 

 نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: nkhoshkhounejad@sina.tums.ac.ir 

 


	طرح درس مبانی پروتز ثابت
	موضوع درس: مقدمه آشنایی با پروتز ثابت، ترمینولوژی، تاریخچه، اصول اولیه تشخیص
	هدف كلي:
	آشنایی اولیه با پروتز ثابت و ترمینولوژی آن
	اهداف ويژه:
	آشنایی دانشجویان با:
	 کلیات درمان پروتز ثابت
	 کلیات مستندات لازم برای آغاز درمان پروتز ثابت
	 مراحل تشخیصی پروتز ثابت در زمینه سلامت عمومی
	 معاینات بررسی مفصل گیجگاهی-فکی و اکلوژن
	 معاینات داخل دهانی٬ کست ها و رادیوگرافیهای اولیه مربوط به پروتز ثابت
	تعداد جلسات:
	یک جلسه
	روش آموزشی:
	مدرس محور با استفاده از PowerPoint٬ پرسش و پاسخ
	نحوه ارزشيابي:
	سوالات چهارگزینه ای درآزمون پایان ترم
	نمره برای این مبحث:
	بیست شانزدهم معادل 1.5 نمره
	نحوه محاسبه نمره کل:
	معادل نمره آزمون پایان ترم
	منابع آزمون (امتحان):
	 جزوه آموزشی جلسه تدریس شده٬ توسط دانشجویان که به تأیید مدرس رسیده است.
	منابع برای مطالعه بیشتر:
	 Chapter1, Fonfamentals of fixed Prosthodontics of Shillinburg 2012
	نحوه ارتباط با استاد:
	 E-mail: nkhoshkhounejad@sina.tums.ac.ir

