طرح درس پارسیل نظری 1
موضوع درسrest and rest seat :
گروه آموزشی :پروتز های دندانی
مدرس :دکتر سیمیندخت زراتی
هدف کلی:
آشنایی با مفهوم واژه یا اصطالح  supportدر پروتزهای متحرک پارسیل و اهمیت آن وشناخت اجزاء جایگاه رست و رست در پروتزهای
پارسیل
اهداف ویژه:


انواع ساپورت در پروتزای متحرک پارسیل را بشناسد.



اهداف تهیه جایگاه رست و نقش رست در حرکات پروتز را بداند.



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



انواع جایگاه رست و مورد استفاده آنهارا بداند.



نحوه آماده سازی جایگا های رست ومعرفی فرزهای مناسب برای آن را بشناسد.



باآماده سازی جایگاه رست بر روی دندانهای سالم-ترمیم شده –کراون های موجود -دندانهایی که نیاز به روکش کامل دارند-کاربرد
کامپازیت برای ایجاد جایگاه رست و معرفی رستوریشن های باند شونده بدین منظور در شرایط مختلف دندانهای پایهبشناسد.



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

تعداد جلسات:
 1جلسه
روش آموزشی:
سخنرانی و ارائه پاورپوینت و سئوال و جواب با دانشجویان (در پرکلینیک با این درس اشنا هستند)
استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:
خیر
در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه (نوید) برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود:
کالس وارونه
مجازی
کمک آموزشی
در صورتی که کالس وارونه است ،چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟
تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:
تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:
در صورتی که ا ز روش های دیگر یادگیری الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.
نحوه ارزشیابی:
امتحان کتبی پایان ترم بصورت سئواالت چهار گزینه ای و تشریحی پاسخ کوتاه
نمره برای این مبحث:
 4نمره برای این جلسه

نحوه محاسبه نمره کل:
یک شانزدهم از  16جلسه
منابع آزمون (امتحان):
کتاب پروتز پارسیل  Mcracken 2016فصل 6و مطالب سر کالس
منابع برای مطالعه بیشتر:
فصل  2کتاب استوارت 2008
نحوه ارتباط با استاد:
zaratisi@sina.tums.ac.ir

