
 طرح دوره

 نام درس:

 (2)پارسیل نظری  1پروتز پیشرفته نظری 

 

  نحوه ارائه درس:

 تئوری
 

 تعداد واحد:

 واحد نظری 1

 

 گروه/های آموزشی ارائه دهنده:

 پروتزهای دندانی

 

  مسئول درس:

 معماریاندکتر 

 8-12روزهای هفته 

 

 پیش نیاز:

 1پارسیل نظری  پروتز

 

 اهداف کلی:

 :انتظار میرود پس از گذراندن این دوره دانشجویان

 .با چگونگی کنترل عفونت در پروتزهای پارسیل آشنا شده باشد 

 .با اصول طراحی در پروتز پارسیل متحرک آشنا شود 

  را معرفی کند.با انواع ساپورت در پروتز پارسیل 

  را بداند.مراحل البراتواری تهیه اسکلت فلزی 

 نحوه و چگونگی امتحان فریم ورک را بداند 

 .بتواند بر اساس انواع کیس ها روابط اکلوزالی مناسب را ثبت کند 

 .با چیدن انواع دندان های مصنوعی در روابط مختلف فکی آشنا شود 

 مراحل مفل گذاری را بداند. 

 .با مشکالت و رفع آنها پس از تحویل آشنا شود 

  موقت و فوری آشنا شده و موارد استفاده را بداند.با انواع پروتزهای 

 .با انواع اتچمنت ها در پروتزهای پارسیل آشنا شود 

  برشمارد.موارد توصیه ایمپلنت و مزایا و معایب آن 

 

 اهداف اختصاصی:

 

 :حیطه شناختی 

o مراحل مختلف و چگونگی رسیدن به طرح درمان صحیح را درک کند. 

o  بتواند سوال پژوهشی را طراحی کنددر صورت مشاهده مشکلی. 

o  دداشته باشرا  رفع مشکالت پس از تحویلقدرت تشخیص و.  



 

 :حیطه رفتاری 

o  مک آموزشی و فضای مجازی باال برددانش تئوری خود را به کمک استفاده  وسایل کبتواند. 

o  انگیزه الزم جهتsearch .و پاسخ به سواالت را پیدا کند 

 

 :حیطه عاطفی 

o  تشخیص و ارائه طرح درمان صحیح را بفهمداهمیت.  

o در بحث های گروهی کالس شرکت فعال داشته باشد. 

o مقررات کالس را رعایت کنند. 

o قبل از هر جلسه اطالعات تئوری مرتبط را مطالعه کرده باشد. 

 

 تعداد جلسات، اسامی مدرسین، موضوع هر جلسه و تاریخ جلسه:

 

 استاد رفرنس عنوان ردیف

عفونت در پروتز پارسیلکنترل  1  دکتر ذیقمی - 

(1) اصول طراحی در پروتز پارسیل متحرک 2  
6201مک کراکن  10فصل   

2008استوارت  8و  7فصل   
 دکتر حاجی محمودی

(2) متحرکپارسیل  اصول طراحی پروتزهای 3 مک کراکن 10فصل   حاجی محمودیدکتر    

6201مک کراکن  17 فصل ساپورت جهت بیس انتهای آزاد 4  دکتر خوشخونژاد 

البراتواری تهیه اسکلت فلزی لمراح 5  
6201مک کراکن  19 فصل  

2008استوارت  11فصل   
نیاکاندکتر   

2008استوارت 12 فصل امتحان فریم ورک 6  دکتر بهرامی 

پروتزهای پارسیلثبت روابط اکلوزالی در  7  
2008استوارت  14فصل   

6201مک کراکن 18 فصل  
 دکتر مصطفوی

2008استوارت  14فصل  چیدن دندانهای مصنوعی و امتحان آنها در دهان 8   

پرداخت( -فل گذاریم -) مدالژ البراتواری مراحل 9  
2008استوارت  15فصل   

6201مک کراکن  19 فصل  
 دکتر قدسی

تا انتهای جلسه---نفره 400مفی تئاتر ا -12اعت س -98اردیبهشت  10روز سه شنبه امتحان میان ترم   

 تحویل و مشکالت پس از تحویل 10
6201مک کراکن  21 فصل  

2008استوارت  16فصل   
عطریدکتر   

11 Reline-rebase-repair-reconstruction 
6201مک کراکن  23و  22 فصل  

2008استوارت  18فصل   
 دکتر بهرامی

 پروتزهای پارسیل موقت+ فوری و غیر عادی 12

2008استوارت  19فصل   

مک کراکن 24 و فصل  

6201  

 دکتر آذری

2008استوارت  21فصل  آشنایی با اتچمنت در پروتزهای پارسیل 13  دکتر فرید 

مک کراکن 25 فصل نواقص فکی و صورتی در رابطه پروتزهای پارسیل 14 زراتی دکتر   

ارسیلپ-کتاب مرجع ملی 18فصل  ایمپلنت و پروتزهای پارسیل 15  دکتر قدسی 

 

 روشهای تدریس:

 پاسخ و پرسش – کالسی بحث - تعاملی سخنرانی



 ظایف دانشجو:و

 شرکت در بحث گروهیلسه / / مطالعه فردی قبل از هر ج کالسحضور به موقع در 

 

 وظایف استاد:

حضور در وال و طراحی سواالت، پاسخگویی به س وال /تشویق دانشجویان جهت طراحی سواالت پژوهشی، طراحی س حضور به موقع /

 جلسه امتحان، رسیدگی به اعتراضات

 

 روشهای ارزیابی دانشجو:

 واالت چهار گزینه ای و تشریحی کوتا پاسخبصورت س امتحان میان ترم و پایان ترم

 

 )سیاست های کلی دوره(: مقررات

 .غیبت بیش از حد مجاز منجر به حذف واحد خواهد شد

 

 حد مجاز غیبت:

 غیبت موجه جلسه 3حداکثر 

 

 قوانین نمره دهی:

را شامل میشود و بخش های امتحان داده شده در پایان ترم نیمی از کل نمره  جلسه کالس خواهد بود و تقریبا 9 امتحان میان ترم از

 حذف می شوند.

 

 :منابع

 McCracken’s Removable partial prosthodontics 2016 

 Stewart’s Clinical removable partial prosthodontics 2006 
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