
 طرح دوره 

 

 

 نام درس:

 2 عملی کامل

 

  نحوه ارائه درس:

 عملی

 

 تعداد واحد:

2 

 

 گروه های آموزشی ارائه دهنده:

 آموزشکده پروتز های دندانی

 

  مسئول درس:

 دکتر حسینعلی ماهگلی 

 h.mahgoli@sina.tums.ac.ir 

 

 پیش نیاز:

 ندارد  

 

 اهداف کلی:

 پروتز کامل با تاکید بر انواع روش های چیدمان دندانهامراحل ساخت  مروری بر 

 

    اهداف اختصاصی:

 :حیطه شناختی  

  را بشناسد. کستروش تهیه 

  را بشناسد. ساخت تری و رکوردبیسمواد و وسایل الزم برای 

  را بداند. آکریل گذاریمراحل 

  را بداند. گذاریمفل روش 

 

 :حیطه رفتاری  

  را انجام دهد. پروتز کاملتمام مراحل ساخت 

  کار کند.  موم و آکریلبا بتواند 

  چیدمان دندانهای کالس بتواندII ,III .و منوپلن و لینگوالیزه را انجام دهد 

 .اصول کنترل عفونت را رعایت کند 

 

 :حیطه عاطفی 

 . به استاد و مربی خود احترام بگذارد 

 .حضور به موقع و منظم در جلسات داشته باشد 

 



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

 جلسه  15

  ارسطویی خانم

 منابع موضوع جلسه تاریخ ردیف

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
16 
17 

 

23/11/1398 

30/11/1398 

7/12/1398 

14/12/1398 

21/12/1398 

28/12/1398 

3/2/1399 

10/2/1399 

17/2/1399 

24/2/1399 

31/2/1399 

7/3/1399 

14/3/1399 

21/3/1399 

 

 و تهیه کستریختن قالب 

  کست اولیه ریلیف وبالک آوت

  ساخت تری اختصاصی

 ریختن قالب و کست نهایی

 ریم اکلوژن

 زینگواالیدر ل قدامی  دنیچ

 زینگواالیدر ل یخلف دنیچ

 زینگواالیدر ل یخلف دنیچ ادامه

 الژدم

  injection moldingبا روش  یگذار مفل

 injection moldingبا روش  یگذار مفل

 وپرداخت شیکار وپال ادامه

 یزیرنگ آم دمو

 کار لیتحو

 

 روش های تدریس:

 دمونستریشن نظری و عملی 

 

 ف دانشجو:یوظا

 حضور به موقع

 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:

 Prosthodontic treatment for edentulous patient,zarb,last ed 

 درمان پروتزی بیماران بدون دندان ،دکتر مسعود اجاللی 
 

 


