
 طرح درس مبانی پروتز ثابت

 الگوهای مومی موضوع درس:

 پروتزهای دندانی گروه آموزشی:

 دکتر حسینعلی ماهگلی مدرس:

 هدف كلی: 

آشنایی دانشجویان با نحوه تهیه زیر ساخت روکش و بریج و چگونگی آناتومی و کانتورهای دندانی و اهمیت کاربردی آنها در تهیه رستوریشن 

 های داخل دهانی

 

 اهداف ويژه:

 شناخت و طرز تهیه الگوی مومی و انواع موم های مورد استفاده 

  روش ساختcoping و انواع مواد مورد استفاده مرتبط با آن 

 کانتورها و آناتومی تک تک دندان ها را بصورت تجزیه ای و ترکیبی و کاربرد آنها 

  تعریفemergence و کاربرد آن 

 انواع اکلوژن نقش مرفولوژی اکلوزال دندانها و 

 اکلوژن کاسپ مارژینال ریج و خصوصیات آن 

 اکلوژن کاسپ فوسا و خصوصیات آن 

 اختالفات بین دو نوع اکلوژن کاسپ فوسا و کاسپ مارژینال ریج 

 نحوه تماس دندان ها در دو نوع اکلوژن 

 نحوه تماس دندان ها در دو  نوع اکلوژن 

  اکلوزال دندان هانحوه تماس و مسیر های حرکتی فکی بر روی سطوح 

 اشکاالت و تقائص الگوی مومی 

 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه

 

  روش آموزشی:
lecture اسالید و فیلم 

 

 : 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 
 

 كل:نحوه محاسبه نمره 

 امتحان کتبی میان ترم

 



 منابع آزمون )امتحان(:

 19فصل  شلینبرگ 

 

 منابع برای مطالعه بيشتر:

 Contemporary of fineal prosthodontics 
 

 نحوه ارتباط با استاد:

 و آموزشکده پروتز در بخش روزهای هفته 
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