
 طرح دوره

 

  نام درس:

 1پارسیل عملی 

 

 :نحوه ارائه درس

 عملی

 

 تعداد واحد:

2 

 

 گروه های آموزشی ارائه دهنده:

 آموزشکده پروتز های دندانی

 

  مسئول درس:

 دکتر سمیه اللهیاری 

 Somayeh.al@gmail.com 

 

 نیاز: پیش

 ندارد   

 

   اهداف کلی:

 متحرک پارسیلپروتز مراحل ساخت  مروری بر 

 

      اهداف اختصاصی:

 :حیطه شناختی  

 را بشناسد کالس بندی های مختلف پروتز پارسیل 

 را بشناسد همه اجزا پروتز پارسیل 

 را بداند مراحل ساخت فریم پروتز پارسیل متحرک 

 
 

 :حیطه رفتاری  

 را بسازد. تری اختصاصی پارسیل بتواند 

  ند.سوروی ک بتواند کست ها را 

  کند.دوبلیکیت  بتواندکستها را 

 را انجام دهد. وکس آپ پارسیل 

 پارسیل را انجام دهد. سیلندرگذاری و کستینگ 

 .اصول کنترل عفونت را رعایت کند 

 

 :حیطه عاطفی 

 . به استاد و مربی خود احترام بگذارد 

  منظم در جلسات داشته باشدحضور به موقع و. 



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

 جلسه  16

 آقای سعید بهرامیان

 

 منابع موضوع جلسه تاریخ ردیف
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9 

10 

11 

12 
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15 

16 

 

29/11/97 

6/12 

13/12 

20/12 

27/12 

19/1/98 

26/1 

2/2 

9/2 

16/2 

23/2 

30/2 

6/3 

13/3 

20/3 

27/3 

 اولیه در کالس بندی های مختلف تهیه کست

 سورویور اولیه کست به منظور شناخت نقاط گیر

 ساخت تری اختصاصی

 ریلیف و بالک اوت مستر کست

 دوبلیکت کست ها

 وکس آپ

 حذف موم و کستینگاسپرو گذاری ، تهیه سیلندر ،

 خارج کردن فریم از سیلندر و سندبالست

 کست و قطع اسپروهانشاندن فریم روی 

 پالیش نهایی فریم هاسندبالست ، اسیدشویی و 

 مانتها کست ها

 چیدن دندان

 مفل گذاریمدالژ و 

 حذف موم ، آکریل گذاری و پخت دنچر

 خارج کردن پذوتز از مفل و باالنس

 پرداخت و پالیش پروتز

 

 

 روش های تدریس:

 دمونستریشن نظری و عملی  

 

 وظایف دانشجو:

 موقع حضور به 

 احترام به استاد 

 

 وظایف استاد:

 حضور به موقع 

 تدریس دقیق و کافی 

 

 روش های ارزیابی دانشجو:
Formative &summative 

 

   مقررات:

  هر دو جلسه تاخیر معادل یک غیبت در نظر گرفته میشود 

 2نمره از نمره کل بابت انضباط میباشد 

 

 حد مجاز غیبت:

 جلسه 3



  قوانین نمره دهی:

 20نمره کل 

 

 منابع:

 پروتزهای پارسیل مک کراکن و استوارت

 


