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

 
 

 بسمه تعالي           

 2رطح ردس رپوزت پیشرفته نظری 
                                                               لحیم و اصول لحیم کاری در پروتز ثابت      موضوع درس:

                                                                پروتزهای دندانی   گروه آموزشي:

                                                                دکتر حسینعلی ماهگلی    رس:مد

  هدف کلي:

 امر برای دانشجو کامال  مشخص مواد  و وسایل مورد استفاده جهت این  ل قطعات فریم در پروتزهای ثابت  ، روشها ، نحوه اتصا

                                                                                                  .شود

                                                                                                                                                                                                          

 دانشجو : اهداف ویژه:

 لحیم در دندانپزشکی را بداند. ایھیژگیو (1

 تهیه ایندکس لحیم را بداند. تحوه (2

 م کاری را بداند.نحوه سیلندرگذاری لحیم در مراحل کاری لحی (3

 لیحم کاری قبل از پخت سرامیک و بعد از پخت سرامیک را بداند. (4

 را رداند. non –Rigid connector ،Rigid connectorفرق بین  (5

                                                                                                 

 :مجازی  روش آموزشي

 از سیستم نوید بصورت آفالیناستفاده 

 :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف

                                                                              پاورپوینتهای صداگذاری شده  یک جلسه  د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

 تشریحی تکلیف سئوال و جواب  یک که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی -

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

 کتاب روزنشیال 22شلینبرگ و فصل  22فصل  رفرانس : -
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همزمان درصورتي که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و ...(، برای آموزش  -

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

............................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                             ................................                                                                                                                   

 

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

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

 است که در امتحان پایان ترم منظور خواهد شد.مجموعا یک چهاردهم  از نمره نهایی مربوط به این جلسه 

 منجر به کسر نمره می گردد ،دینوسیستم در  به تکلیف در مهلت مقررپاسخ ارسال دم ع

  

 

  :نحوه ارتباط با استاد

 ایمیل:

hmahgoli@tums.ac.ir 
 تلفن:

۷۷123215422 

 نوید یا موبایل یا واتساپارسال پیام درسیستم 

 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                   یا تاالر گفتگوپیام در سیستم نوید 

mailto:hmahgoli@tums.ac.ir

