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   اهداف کلی:

 :انتظار می رود که دانشجویان دندانپزشکی بتوانند

 با طرح درمانهای مربوط به پروتز پارسیل با تکیه بر روش های انجام کار البراتواری آشنا شود. -1 

 اجزاء یک پروتز پارسیل متحرک را بشناسد.ه کلی -2 

 بتواند از اجزاء مختلف پروتز پارسیل به درستی استفاده کند و طرح درمان صحیح را ارائه کند. -3 

 تمام مراحل انجام یک درمان پارسیل از ابتدا تا انتها را بداند. -4

 

    اهداف اختصاصی:

 :حیطه شناختی  

  با پروتز پارسیل کامال آشنا شود.با مراحل عملی درمان بیماران 

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

 های موجود در پارسیل و مفهوم و روش های انجام کارهای کلینیکی و البراتواری تشریح  کنند. باید بتوانند تئوری و فلسفه 

 :بعد از تأیید استاد مربوط به درستی انجام دهنددانشجویان باید بتوانند طرح درمان صحیح را حیطه رفتاری. 

 :را  کلیه مقررات مکتوب ، استادان و سایر دانشجویان احترام  بگذارد و نظم پری کلینیک دانشجویان باید بتوانند حیطه عاطفی

 رعایت کنند.
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 تعداد جلسات، اسامی مدرسین، موضوع هر جلسه و تاریخ جلسه:

 جلسه عملی 14     -ئوریتجلسه  7

 پارسیلپروتز مبانی کالس های نظری 

 استاد موضوع 

و  یاصل یاتصال دهنده ها ی+ معرف لیپروتز پارس یو طبقه بند یدندان یانواع ب 1

 نمره( 5موارد استفاده )

 ارشددکتر 

 4)  میمستق ریوغ میمستق ی، رست، نگهدارنده ها یفرع یاتصال دهنده ها یمعرف 2

 نمره(

 اکانین دکتر

 خوشخونژاد دکتر نمره( 5)  یسرو اصول 3

 یقدس دکتر نمره( 6) لیورک پارس میفر یطراح اصول 4

 ،یینها یریگ قالب، ها پیش یرست ، سطوح راهنما و ر یو آماده ساز تراش 5

 نمره( 8) ییو بالک اوت کست نها فیلیر

  یمصطفو دکتر

 یاریالله دکتر نمره(6و مانت کست ها ) یری+ رکورد گ میساخت فر یمراحل البراتوار 6

 یعطر دکتر نمره( 6و پخت و پرداخت) یمفل گزار 7

 

 تقسیم بندی نمرات:

 نمره 7امتحان نظری= 

 نمره 5چک لیست= 

 نمره 8امتحان عملی=  

 نمره عملی و نظری مجموعنمره کل= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8:00    - 12مبانی پروتز پارسیل   ساعت کالس های عملی زمان 

 تریم -تهیه کست اولیه  -تحویل وسایل، قالب گیری اولیه 23/7/99 چهار شنبه 1

  28/7/99 شنبهدو  2

 تری اختصاصیساخت سروی کست اولیه و  30/7/99 چهار شنبه 3

  3/8/99 شنبه 4

  5/8/99 دو شنبه 5

 مانت دندانها جهت تراش رست، تراش رست 7/8/99 چهارشنبه 6

  10/8/99 شنبه 7

 بوردر مولد، قالب نهایی 12/8/99 دو شنبه 8

 ریختن کست نهاییبید و باکس و  14/8/99 چهارشنبه 9

  17/8/99 شنبه 10

 روی و طراحی کست نهاییوس 19/8/99 دو شنبه 11

  21/8/99 چهارشنبه 12

 چیدن دندانها، مشاهده مدالژ ریلیف و بالک اوت کست نهایی 24/8/99 شنبه 13

مفل ، کست ری فرکتوری، duplication، فریم ورک پارسیل

 )فقط دمو( گذاری فریم پارسیل

 طراحی امتحان عملی تراش رست ها و  26/8/99  14

 

 روش های تدریس:

 رفع اشکال کارهای عملی انجام شده –و کار عملی توسط استاد  Demonstration–پرسش و پاسخ  -رانی تعاملینخکالس های مجازی، س

 

 وظایف دانشجو:

انجام هر مرحله  -رعایت کنترل عفونت –آماده کردن وسایل مورد نیاز در هر جلسه  –مطالعه فردی قبل از هر جلسه  -حضور به موقع در گروه

 تحت نظارت استاد راهنما

 

 وظایف استاد:
 باحث، استفاده مفید از وسایل کمک آموزشیحضور به موقع در کالس، تسلط بر مطالب تئوری، پرسش و پاسخ، شرکت دادن دانشجویان در م

 روش های ارزیابی دانشجو:
 امتحان نظری پایان ترم

 تکمیل الگ بوک کار عملی به صورت مرحله به مرحله 

 

 )سیاست های کلی دوره( مقررات:

 .کاهد یدانشجو م ینمره از نمره عمل 25/0در کالس  رینمره و تأخ 5/0 بتیهر جلسه غ •

 به منزله حذف واحد است. یدر امتحان نظر بتغی •

 سال عقب خواهد افتاد. کیدر صورت حذف واحد ، به علت عدم ارائه مجدد واحد،دانشجو  •
 

 



 حد مجاز غیبت:

 دانشجو حذف خواهد شد. یموجه( در جلسات عمل ریغ ای) موجه  بتغی جلسه سه 3صورت در •

 

  قوانین نمره دهی:

نمره متعلق به واحد عملی  13و  یامتحان نظر نمره متعلق به 7باشد. قابل ذکر است  یم 12 یو عمل ینظر مجموعدر  قبولی نمره •

 است. 
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