
 

 به نام خدا 

  ۸مبانی پروتزهای ثابت  ترم 

 ۵/۲الی  ۱۶/۱۲: گردش اول

 

 

 جلسه

 

 روز

 

 تاریخ

 

 نوع کار

 آشنایی با دوره، تهیه قالب اولیهتحویل وسایل،  ۱۶/۱۲ شنبه ۱

 7فول متال   prepدموی  ۱۸/۱۲ دوشنبه ۲

 prep PFM ۶دموی   آموزش نحوه ساخت ایندکس پوتی، ۲۰/۱۲ چهارشنبه ۳

 ( parallelingو      PFM ۴بریج )  prepدموی  ۲۳/۱۲ شنبه ۴

 از روی تایپودنت حذف و حفره توسط موم پرمی شود       5در این مرحله 

 تمرین ۲5/۱۲ دوشنبه 5

 Temporary restorationدموی ساخت  ۱۴/۱ شنبه ۶

 دموی نخ گذاری و قالبگیری، دموی ریختن قالب ۱۶/۱ دوشنبه 7

۸  

 چهارشنبه

 فول متال      prep 7امتحان عملی  ۱۸/۱

 

 دموی پین گذاری و ریختن قالب

 دموی تهیه دای و مانت کست ها ۲۱/۱ شنبه ۹

 spacerو  Ditchingدموی  ۲۳/۱ دوشنبه ۱۰

 full ceram prep ۱دموی  ۲5/۱ چهارشنبه ۱۱

 full wax up ۶دموی  ۲۸/۱ شنبه ۱۲

 دندان تک کانال post-coreدموی ساخت  ۳۰/۱ دوشنبه ۱۳

 دموی نشاندن و سمان پست ۱/۲ چهارشنبه ۱۴

 full ceram ۱و      PFM ۶امتحان عملی  ۴/۲ شنبه   ۱5

 تحویل وسایل

 

 * دموی اسپروگذاری، اینوستینگ، کستینگ و پرسلن گذاری به صورت کلیپ آموزشی در گروه دانشجویان آپلود می شود.



۸پروتزهای ثابت  ترم  مبانی  

 ۸/۳الی  ۲ /۶دوم: گردش 

 

 جلسه

 

 روز

 

 تاریخ

 

 نوع کار

 تحویل وسایل، آشنایی با دوره، تهیه قالب اولیه ۶/۲ دوشنبه ۱

 7فول متال   prepدموی  ۸/۲ چهارشنبه ۲

 prep PFM ۶دموی   آموزش نحوه ساخت ایندکس پوتی، ۱۱/۲ شنبه ۳

 ( parallelingو      PFM ۴بریج )  prepدموی  ۱۳/۲ دوشنبه ۴

 از روی تایپودنت حذف و حفره توسط موم پرمی شود       5در این مرحله 

 تمرین ۱5/۲ چهارشنبه 5

 Temporary restorationدموی ساخت  ۱۸/۲ شنبه ۶

 دموی نخ گذاری و قالبگیری، دموی ریختن قالب ۲۰/۲ دوشنبه 7

۸  

 چهارشنبه

 فول متال      prep 7امتحان عملی  ۲۲/۲

 

 دموی پین گذاری و ریختن قالب

 دموی تهیه دای و مانت کست ها ۲5/۲ شنبه ۹

 spacerو  Ditchingدموی  ۲7/۲ دوشنبه ۱۰

 full ceram prep ۱دموی  ۲۹/۲ چهارشنبه ۱۱

 full wax up ۶دموی  ۱/۳ شنبه ۱۲

 دندان تک کانال post-coreدموی ساخت  ۳/۳ دوشنبه ۱۳

 دموی نشاندن و سمان پست 5/۳ چهارشنبه ۱۴

 full ceram ۱و      PFM ۶امتحان عملی  ۸/۳ شنبه ۱5

 تحویل وسایل

 

  



  ۸مبانی پروتزهای ثابت  ترم 

 ۱۵/۴الی   ۱۲/۳سوم : گردش 

 

 جلسه

 

 روز

 

 تاریخ

 

 نوع کار

 تهیه قالب اولیهتحویل وسایل، آشنایی با دوره،  ۱۲/۳ چهارشنبه ۱

 7فول متال   prepدموی  ۱7/۳ دوشنبه ۲

 prep PFM ۶دموی   آموزش نحوه ساخت ایندکس پوتی، ۱۹/۳ چهارشنبه ۳

 ( parallelingو      PFM ۴بریج )  prepدموی  ۲۲/۳ شنبه ۴

 از روی تایپودنت حذف و حفره توسط موم پرمی شود       5در این مرحله 

 تمرین ۲۴/۳ دوشنبه 5

۶  

 چهارشنبه

 Temporary restorationدموی ساخت  ۲۶/۳

 شنبه 7

 

 دموی نخ گذاری و قالبگیری، دموی ریختن قالب ۲۹/۳

 فول متال      prep 7امتحان عملی  ۳۱/۳ دوشنبه ۸

 

 دموی پین گذاری و ریختن قالب

 دموی تهیه دای و مانت کست ها ۲/۴ چهارشنبه ۹

 spacerو  Ditchingدموی  5/۴ شنبه ۱۰

 full ceram prep ۱دموی  7/۴ دوشنبه ۱۱

 full wax up ۶دموی  ۹/۴ چهارشنبه ۱۲

 دندان تک کانال post-coreدموی ساخت  ۱۲/۴ شنبه ۱۳

 دموی نشاندن و سمان پست ۱۴/۴ دوشنبه ۱۴

 full ceram ۱و      PFM ۶امتحان عملی  ۱۶/۴ چهارشنبه   ۱5

 وسایلتحویل 

 

  



  ۸مبانی پروتزهای ثابت  ترم 

 ۲۳/۵الی   ۱۹/۴چهارم : گردش 

 

 جلسه

 

 روز

 

 تاریخ

 

 نوع کار

 تحویل وسایل، آشنایی با دوره، تهیه قالب اولیه ۱۹/۴ شنبه ۱

 7فول متال   prepدموی  ۲۱/۴ دوشنبه ۲

 prep PFM ۶دموی   آموزش نحوه ساخت ایندکس پوتی، ۲۳/۴ چهارشنبه ۳

 شنبه ۴

 

 ( parallelingو      PFM ۴بریج )  prepدموی  ۲۶/۴

 از روی تایپودنت حذف و حفره توسط موم پرمی شود       5در این مرحله 

 تمرین ۲۸/۴ دوشنبه 5

 Temporary restorationدموی ساخت  ۲/5 شنبه ۶

 دموی نخ گذاری و قالبگیری، دموی ریختن قالب ۴/5 دوشنبه 7

 فول متال      prep 7امتحان عملی  ۶/5 چهارشنبه ۸

 

 دموی پین گذاری و ریختن قالب

 دموی تهیه دای و مانت کست ها ۹/5 شنبه ۹

 spacerو  Ditchingدموی  ۱۱/5 دوشنبه ۱۰

 full ceram prep ۱دموی  ۱۳/5 چهارشنبه ۱۱

 full wax up ۶دموی  ۱۶/5 شنبه ۱۲

 دندان تک کانال post-coreدموی ساخت  ۱۸/5 دوشنبه ۱۳

 دموی نشاندن و سمان پست ۲۰/5 چهارشنبه ۱۴

 full ceram ۱و      PFM ۶امتحان عملی  ۲۳/5 شنبه ۱5

 تحویل وسایل

 


