
 طرح درس مبانی پروتز ثابت

 کست کار و دای موضوع درس:

 پروتزهای دندانی گروه آموزشی:

 اللهیاریدکتر  مدرس:

 هدف كلی: 

 شناخت اصول تهیه کست کار و دای

 

 اهداف ويژه:

 انتظار می رود فراگیران در پایان جلسه بتوانند:

 .خصوصیات یک کست خوب را بدانند 

  بشناسد.تکنیک ساخت دای جداگانه را 

 .تکنیک ساخت دای متحرک را بشناسد 

 .نحوه کار با داول پین را بشناسد 

 .اصول روش پیندکس و موارد استفاده آن را بداند 

 .اصول و مراحل ضدعفونی قالب را بشناسد 

 

  تعداد جلسات:

 جلسه 1

 

 روش آموزشی:

Lecture base پرسش و پاسخ و 
 

 :استفاده از سامانه مجازی دانشگاه 
 خیر

 

 نحوه ارزشيابی:

 امتحان پایان ترم

 

  نمره برای اين مبحث:

 نمره 2

 

 نحوه محاسبه نمره كل:

 

 

  منابع آزمون )امتحان(:

 Fundamental of fixed prosthodontics, 4th ed, 2012, chapter 18 
 

 منابع برای مطالعه بيشتر:

 CONTEMPORARY FIXED PROSTHODONTICS, FIFTH EDITION, Stephen F. Rosenstiel, 

Martin F. Land, Junhei Fujimoto. 2016, ch 15 



 

 نحوه ارتباط با استاد:

 ساعات آموزشی 
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