
 طرح درس مبانی پروتز ثابت

 investing& casting موضوع درس:

 های دندانیپروتز گروه آموزشی:

 دکتر سعید نوکار مدرس:

 هدف كلی:

 investing&castingبا روشهای مختلف  فراگیرانآشنایی 

 

  اهداف ويژه:

 انتظار می رود فراگیران پس از گذراندن این جلسه:

  اینوستینگ آشنا شوند.با ترکیب شیمیایی انواع گچهای 

 .انواع طبقه بندی آلیاژهای دندانپزشکی را بدانند 

 .روش های اسپرو گزاری را بدانند 

 .روشهای کنترل انبساط گچهای ریختگی را بدانند 

 .علت ایجاد نقص در کستینگ را تشخیص دهند 

 

  تعداد جلسات:

 یک جلسه

 

  روش آموزشی:

teacher center ،سخنرانی power point پرسش و پاسخ ، 

 

  استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 در سامانه power pointبله قرار دادن فایل 

 

 نحوه ارزشيابی:

  آزمونMCQ در پایان ترم 

 Pre test  وpost test   درکالس درس 

 

 نمره برای اين مبحث:

 نمره 1.5بیست شانزدهم معادل 

 

 نحوه محاسبه نمره كل:

 4 نمره پایان ترم 

 1 نمره فعالیت در کالس 

 

  منابع آزمون )امتحان(:

 مطالب بیان شده در کالس درس 

 Shillingburg-chapter20 
 منابع برای مطالعه بيشتر:

 CONTEMPORARY FIXED PROSTHODONTICS 2016 CHAPTER22 

 

 



 نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: Snir2500@yahoo.com 

 https://t.me/snokar 
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