
1 |  

  ازه این دانشکده است.دانشگاه علوم پزشکی تهران است. هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اج دندانپزشکیکلیه حقوق متعلق به دانشکده 

 
 

 بسمه تعالي

 1رپوزت پارسیل نظری  طرح ردس
 

                                                                       rest and rest seat  موضوع درس:

                                                                                                                                       پروتز های دندانی گروه آموزشي:

                                                                                                                                                   دکتر سیمیندخت زراتی رس:مد

 هدف کلي:

 انواعو وشناخت جایگاه رست و نحوه آماده سازی آنآن یت و اهم در پروتزهای متحرک پارسیل supportآشنایی با مفهوم واژه یا اصطالح 

                                                                                                     بر اساس دندان های پایه  رست در پروتزهای پارسیل

                                                                                                                                                                                                          

 اهداف ویژه:

 پیش تر از هر چیز بداند.را  علی الخصوص رست و در ابتدا اهمیت تشخیص و طرح درمان را در طراحی پروتزهای پارسیل-1

 نقش ساپورت در پروتزهای متحرک پارسیل و اهمیت وجود رست در پروتز پارسیل را بشناسد. -2

 .انتهای آزاد توجه داشته باشد حرکات پروتز بخصوص به فرم آن در اهداف تهیه جایگاه رست به صورتی که توضیح داده می شود را بداند-3

 های مختلف  رست و جایگاه رست و اصول کلی در ایجاد فرم مناسب برای یک جایگاه رست را بخوبی بداند. فرم-4

 و مورد استفاده آنهارا بداند.در دندانهای خلفی انواع جایگاه رست  -5

 انواع جایگاه رست در دندانهای قدامی و مورد استفاده آنهارا بداند. -6

 .ل داشته باشداهنما قبل از تهیه رست آشنایی کامبه اهمیت آماده سازی سطوح ر-7

 فرزهای مناسب  برای آن را بشناسد.و در دندانهای خلفی های رسته نحوه آماده سازی جایگا -8

 فرزهای مناسب  برای آن را بشناسد. های رست در دندانهای قدامی ونحوه آماده سازی جایگا ه --9

کاربرد -دندانهایی که نیاز به روکش کامل دارند -کراون های موجود–ترمیم شده -انهای سالمباآماده سازی جایگاه رست بر روی دند-10

 ندانهای پایه آشنایی داشته باشد کامپازیت برای ایجاد جایگاه رست و معرفی رستوریشن های باند شونده  بدین منظور در شرایط مختلف د

 اسب آن آشنا باشد.نقش ها و عملکردهای مختلف رست و اهمیت فرم من با-11

 را بداند. نقش هایی که جایگاههای رست عالوه بر سااپورت ایفا می کنند و اهمیت آن-12

 بانحوه چک تراش و فرم جایگاه رست آشنا باشد.-13

 اهمیت تحقیق در موارد مختلف در حیطه دندانپزشکی و منجمله پروتزهای پارسیل توجه داشته باشد. به-14
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 :مجازی  روش آموزشي

 اف الین غیر حضوری

 

 :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف 

بصورت پاورپوینت صدا  یک محتوای مولتی مدیا  د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

                                                                             گزاری شده

 یک تکلیف  که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی -

 هفت روز بعد از بارگذاری در سامانه زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف: -

 

دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و ...(، برای آموزش همزمان درصورتي که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر  -

 استفاده مي کنید، نام بستر و نحوه اطالع رساني جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:
............................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                           

 خیر ⃰  بلی   اید؟آیا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفته -

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 نحوه ارزشیابي: 

 نمره مربوط به این جلسه با امتحان آخر ترم محاسبه می گردد. 5مامت

 عدم پاسخگویی در بازه زمانی اعالم شده منجر به کسر یک نمره خواهد شد.

  

  :نحوه ارتباط با استاد

ir.zaratisi@sina.tums.ac 

 نماییددر صورتي که روشي برای رفع اشکال در نظر گرفته اید، در اینجا درج 

                                                                                                                                                                                                                                                                     من در ارتباط باشید. Stewart 2008Sina و همچنین کتاب  6فصل  Mccracken 2016 مطالب در کتاب مرجع 


