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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           

 طرح دوره 
نپزشکي  دادکشنه واحداهي ردسي مجازي   دندا
 

 

*مشخصات درس-الف
 

  :تابستانهترم  ورودی:                      3-99-98نیم سال:                 1پروتز ثابت نظری  نام درس 

  عملی                      کارگاهی -نظری                عملی              ظری:                            نواحدتعداد  

   :09121216145 شماره تماس:                     سعید نوکار          نام و نام خانوادگی استاد مسئول درس 

 :کورندان و بریج وپست وآشنایی دانشجویان با درمان پروتزثابت تک د هدف کلی 

 

 

 :اهداف اختصاصی 

 

 انتظار میرود پس از گذراندن این دوره دانشجویان:

 

o  آرتیکوالتور و فیس بو و نحوه استفاده از آنها را بدانند.بتوانند 

o آشنا باشد.تخریب شدهدندانهای به شدت و  با طرح درمان جایگزینی دندانهای از دست رفته 

o و موترد کاربرد آنها آشنا باشد. با رستوریشن های پارسیل کاوریج و داخل تاجی 

o .شرایط قالبگیری برای پروتز ثابت را بداند 

o .آلیاژهای دندانپزشکی را بشناسد 

o .نکات موثر در طراحی فریم ورک را بداند 

o ا بشناسد.انواع پرسلن های دندانی در بازسازی رستوریشن های ثابت ر 

o .با اصول زیبایی و رنگ و نور در رستوریشن نهایی آشنا شود 

o .انواخ پونتیک و کاربرد هر کدام را بداند 

o و سمان کردن را بداند. اصول  پرداخت و امتحان رستوریشن در دهان 
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 *معرفي درس-ب

 کاربرد و ارتباط درس با رشته یا دوره 

 یادگیری-توضیح کلی شیوه کار شما و روند یاددهی 

 ).... انتظارات شما از دانشجویان )مواردی مانند به موقع پاسخ دادن به تکالیف، شرکت فعال در تعامالت و 

 
درمان بیمارنی که نیاز به پارشیل کاوریج ، روکش ، پست کور وروکش یا  چگونگی مباحث مربوط به 1 نظری در درس پروتز ثابت

 همراه تکالیف می باشد. جزوه درسی در قالب پاورپوینت صداگذاری شده یا بصورت مجازی تدریس می شود. آموزش بریج دارند، 

-5کم شدن نمره از آزمون نهایی به میزان بازخورد تکالیف توسط اساتید در سامانه انجام می شود. عدم پاسخ دهی به تکالیف باعث 

 نمره خواهد شد. 2

 

 *مجازی تقویم آموزشي طرح دوره دروسجدول -ج

  
 تاریخ نام استاد فصول کتاب دروس سرفصل جلسه

22/6/99 دکتر عامری شیلینبرنگ 3فصل  کستهای تشخیصی و آرتیکوالتور و فیس بو 1  

طرح درمان برای جایگزینی دندانهای از  2

 دست رفته

29/6/99 دکتر ارشد شیلینبرنگ 7فصل   

طرح درمان برای جایگزینی دندانهای از  3

 دست رفته

5/7/99 دکتر ارشد شیلینبرنگ 7فصل   

12/7/99 ماهگلیدکتر شیلینبرنگ 8فصل  طرح های پروتز پارسیل و ثابت و ایمپلنت 4  

 سازی دندانها به شدت تخریب شده  آماده 5

 casting postطبقه بندی و ساخت 

شیلینبرگ  تا سر پست و 13فصل 

 کور

19/7/99 دکتر سیادت  

 بازسازی دندانهای اندو شده 6

 

شیلینبرنگ تا سر پست و  13فصل 

 Rosenstiel 12کور، فصل 

3/8/99 دکترسیادت  

کلیات و مقدمه ای بر رستوریشن های  7

پارسیل کاوریج و داخل تاجی )تعاریف و 

 موارد توصیه(

10/8/99 دکتر علی خاصی شیلینبرنگ 11+12فصل   

17/8/99 دکتر حبیب زاده شیلینبرنگ 16فصل  کنترل مایعات نسوج 8  

24/8/99  جاللیدکتر  19Rosenstielفصل  آلیاژها و انتخاب آلیاژ 9  

1/9/99 دکتر گرامی پناه 19Rosenstielفصل  طراحی فریم ورک 10  
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آشنایی با پرسلن های فلدسپاتیک و ساخت  11

 PFMالبراتواری 

8/9/99 دکتر نوکار Rosenstiel 24فصل   

15/9/99 دکتر غضنفری شیلینبرنگ 25فصل  پونتیک ها وریج های بی دندان 12  

22/9/99 حسن زادهدکتر شیلینبرنگ 22فصل  اصول زیبایی 13  

29/9/99 دکتر گرامی پناه Rosenstiel 23فصل  رنگ و نور 14  

اصول  پرداخت و امتحان رستوریشن در  15

 دهان

6/10/99 دکتر صادق پور 398شیلینبرنگ تا صفحه  21فصل   

13/10/99 دکتر فرید 398شیلینبرنگ از صفحه  21فصل  سمان کردنسمان ها و اصول  16  

    آزمون 17

 

 

 ارزشیابي  -د

 بصورت مجازی برگزار می شود. MCQآزمون بصورت 

 نمره از آنها کسر خواهد شد. 2-5دانشجویانی که به تکالیف پاسخ ندهند 

 

 

 

 

 

 

 


