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  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 کامل نظری  طرح ردس
 

                                                               نیفک يافق یثبت روابط عمود ،یری، مراحل رکورد گ سیساخت رکورد ب موضوع درس:

                                                               پروتز های دنداني گروه آموزشي:

                                                               دکتر فائزه عطری رس:مد

  هدف کلي:

سطوح پرداخت شونده در پروتز کامل و  تیو اهم یریرکورد گ یها سیب تیبا سطوح مختلف پروتزکامل و اهم یيآشنا

                                                                                                                                                                        کامل یدر پروتزها يثبت وانتقال روابط فک

 اهداف ویژه:

 انتظار مي رود بعد از گذارندن این کالس

 های رکورد گیری را بداند. baseاهمیت  .1

 با مواد مختلف ساخت بیس های رکوردگیری آشنا شود. .2

 بداند.(با اهمیت ریم اکلوژن و و مواد سازنده آن آشنا شود)و نحوه فرم دادن را  .3

 اهمیت ناحیه خنثي در چیدن دندان ها وفرم دادن به موم ها اکلوژن را بداند. .4

 با روش های مختلف و مواد مختلف در ثبت رابطه فکي آشنا شود. .5

 با نحوه درست کردن فرم ریم اکلوژن فک باال با توجه به شاخص های آن آشنا شود. .6

 شاخص های آن آشنا شود. با نحوه فرم دادن ریم اکلوژن فک باال با توجه به .7

 اهمیت پلن اکلوزالي و نحوه فرم دادن آن را با توجه به ریم های اکلوژن دو فک بداند. .8

 تعریف ارتفاع عمودی مناسب در بیمار بي دنداني کامل را بداند. .9

 با روش های مختلف رسیدن به ارتفاع عمودی مناسب در بیمار بي دنداني کامل آشنا شود. .10

 بیمار بي دنداني کامل بداند.را در  CRتعریف  .11

 با روش های مختلف رسیدن به رابطه مرکزی در بیمار بي دنداني کامل آشنا شود. .12

 اوربایت و چگونگي برقراری آن در بیمار بي دنداني کامل را بداند. Horizontalو  vertical تفاوت .13

 یکوالتور بداند.نحوه انتقال روابط عمودی و افقي مناسب در بیمار پروتز کامل را به آرت .14

 با فیس بو و اهمیت آن در ساخت پروتز کامل آشنا شود. .15
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 با آرتیکوالتورها بطور مختصر آشنا شود. .16

 با بخش های مختلف آرتیکوالتور واهمیت ساخت آن در پروتز کامل آشنا شود. .17

                                                                                                 

 :مجازی  روش آموزشي

 به صورت آفالین در سامانه نوید

 :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف 

از فصل  pdfیک پاورپوینت صداگذاری شده، یک   د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

                                                                                از طرح درس pdfکتاب زرب، یک  9

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

 دو هفته زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف: -

 

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

  استفاده مي کنید، نام بستر و نحوه اطالع رساني جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:
 خیر   بلی   اید؟یا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفتهآ -

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 نحوه ارزشیابي: 

  .شود یکسب م یانیجلسه در آزمون پا نیکل نمره مربوط به ا

 گردد. یدر مهلت مقرر منجر به کسر نمره م فیارسال پاسخ تکل عدم

  :نحوه ارتباط با استاد

Faezeh.atri@gmail.com   و پیام در سامانه نوید 

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

Faezeh.atri@gmail.com   و پیام در سامانه نوید                                                                                                                                                                                                                                                     
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