
 طرح درس مبانی پروتز ثابت

 اصول تراش موضوع درس:

 پروتزهای دندانی گروه آموزشی:

 دکتر مرضیه علی خاصی مدرس:

 :هدف كلی

 آشنایی با اصول تراش دندان جهت رستوریشن های ثابت

 

 اهداف ويژه:

 .دانشجو بتواند به درستی اصول تراش را بیان کند 

 ببرد. دانشجو بتواند شکلهای مختلف تراش را نام 

 .دانشجو بتواند نقش هر از شکلهای تراش را بیان کند 

 .دانشجو بتواند فاکتورهای موثر در تعیین مسیر نشست را شرح دهد 

 .دانشجو بتواند میزان صحیح بول را با ذکر دلیل بیان کند 

 .دانشجو بتواند چهار نوع فینیش الین را با رسم شکل نشان دهد 

 

 :تعداد جلسات

 یک جلسه

 

  آموزشی:روش 

 سخنرانی 
 

  استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 خیر

 

  نحوه ارزشيابی:

 سواالت چند گزینه ای و پاسخ کوتاه

 

 نمره برای اين مبحث:

 نمره 1.5بیست شانزدهم معادل 

 

  نحوه محاسبه نمره كل:

 آزمون نهایی

 

 منابع آزمون )امتحان(:

  2013 شیلینبرگ 9فصل  

  2016 رزنستیل 7فصل 

 

 مطالعه بيشتر:منابع برای 

--- 

 

  نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: malikhasi@razi.tums.ac.ir 
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