
 طرح درس مبانی پروتز ثابت

 طرح درمان های رستوریشن های تک واحدی موضوع درس:

 پروتزهای دندانی گروه آموزشی:

 حاج میرآقادکتر  مدرس:

 هدف كلی: 

بین  آشنایی دانشجویان با موارد کاربرد رستوریشن های تک دندانی اعم از داخل تاجی و خارج تاجی را بداند و بتواند در طرح درمان بیمار،

 ترمیم یا انجام روکش دندان، افتراق دهد.

 

 اهداف ويژه:

 .عوامل موثر در انتخاب نوع ماده و طراحی رستوریشن را بداند 
 .رستوریشن های داخل تاجی را بشناسد 
 .موارد کاربرد گالس اینومر، رزین کامپوزیتی، آمالگم ساده و کمپلکس را بداند 
 ک، انله مزیواکلوزودیستالی را بداند.ه سرامیموارد کاربرد اینله فلز، اینل 
 :موارد کاربرد رستوریشن های خارج تاجی زیر را بداند 

 ونیر سرامیکی -هروکش تمام سرامیک     -روکش فلزی سرامیکی      د-ج    روکش فلزی  -ب   روکش پارسیل    -الف

 دانش در مورد مدت دوام رستوریشن ها 

 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه

 

  آموزشی:روش 
 اسالید و فیلم - پرسش و پاسخ -بحث کالسی  - سخنرانی تعاملی

 

  :سامانه مجازی دانشگاه 
 خیر

 

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

 

 نمره برای اين مبحث: 

 نمره 1.5بیست شانزدهم معادل 
 

 نحوه محاسبه نمره كل:
 ترمامتحان کتبی میان 

 

 منابع آزمون )امتحان(:

  2012شلینبرگ  6فصل  

 Fundamentals of fixed prosthodontics 

 



 منابع برای مطالعه بيشتر:
 Rosential 

 Contemporary of fineal prosthodontics 

 

  نحوه ارتباط با استاد:
 و آموزشکده پروتز روزهای هفته در بخش 
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