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  دانشگاه علوم پزشکی تهران است. هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اجازه این دانشکده است. دندانپزشکیکلیه حقوق متعلق به دانشکده 

 
 

 بسمه تعالی           

 طرح دوره 

 دندانپزشکی  دانشکده واحدهای درسی مجازی
 

 

 *مشخصات درس-الف

      :ورودی:                         ۹۹۲نیم سال:                                      مبانی پروتز ثابتنام درس 

 کارگاهی     ×عملی                  -نظری                عملی              ظرین                       ۲:     تعداد واحد 

 0۹1۲8167۲58اعظم سادات مصطفوی        شماره تماس: :      امیرآباد نام و نام خانوادگی استاد مسئول درس 

 0۹1۲5۲1۲758شماره تماس:                               ساره حبیب زاده:      پردیس  نام و نام خانوادگی استاد مسئول درس 

 

 :هدف کلی 

پست  نحوه ساخت روکش موقت و و  یچند و احد جیو بر  یبا اصول تر اش دند ان و نحو ه ساخت روکش تک و احد ییآشنا

 و کور

 

 :اهداف اختصاصی 

 کرده باشند. دایکامل پ ییآشنا ریز یدرس میبا مطالب و مفاه یستیبا رانیفراگ یواحد نظر نیا سیاز تدرپس 

 

 صیتشخ هیاصول اول خچه،یتار ،ینولوژیبا پروتز ثابت، ترم ییمقدمه آشنا 

 تک واحد یها شنیدرمان رستور طرح 

 تراش اصول 

 تمام فلز شنیدندان جهت رستور تراش 

  کیتمام سرام 

 دندان جهت  تراشPFM 

 موقت شیرستور ساخت 

 یریگ قالب 

 یکست و دا هیته 

 با انواع اکلوژن یمقدمات ییآشنا 

 کوالتوریو انتقال به آرت یریگ رکورد 

 یموم یساز الگو آماده 

 و  یگذار لندریسInvesting 

 

 معرفی درس-ب

 

  :در کالس عملی و دمونستریشنصدا گذاری شده درسیستم نوید بهمراه فیلم های کمک آموزشی پاور پوینت روشهای تدریس 
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  وظایف دانشجو:

 .دانشجویان موظف به حفظ  اصول اخالقی در برخورد با اساتید و رعایت شان کالس  می باشند 

 رعایت نظم و نظافت شخصی و قوانین پوشش حرفه ای در محیط کار پری کلینیک 

  خروج به موقع از پری کلینیک با حفظ تمییزی میز کار و محیط پری کلینیکحضور و 

 داشتن اتیکت و روپوش و مقنعه تمییز 

 تحویل گرفتن وسایل کار در شروع دوره ، حفظ و مراقبت از آنها و تحویل وسایل در پایان گردش به شکل اولیه  

  انجام ریکوایرمنت ها 

 دیازنو یدانلود مطالب درس  

   یمطالب درس یریادگیتالش در 

  یمشارکت فعال در پرسش و پاسخ ، با مطالعه قبل، 

  شرکت در آزمونها 

  یتالش در کسب حداکثر نمره  قبول 

 وظایف استاد:

 حضور به موقع در کالس 

 پاسخ به سواالت دانشجویان 

 دیآپلود بموقع درس درنو 

  مناسب یکمک آموزش لیاستفاده از وسا 

  طالب را م انیدانشجو  نیتر فیشود که ضع یطراح یبگونه ا سیتدر ،یمتناسب با مطالب آموزش یآموزش یاستفاده از تکنولو ژ

 رندیفراگ

  رانیدر فراگ یریادگی زهیانگ جادیا 

   یمنابع درس انیزمان ،ب ایتناسب حجم درس  

  امتحانات ینحوه برگزار حیضتو 
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  نتیبلوپر یاجرا 

  رانیاعالم شده به فراگ یسواالت مطابق منابع درس یو طراح حیوقت اختصاص داده شده به آزمون بطور صح میتنظ. 

 

 edition, Shillingburg thfundamentals of fixed prosthodontics, 4: منابع

 

 *مجازی تقویم آموزشی طرح دوره دروسجدول -ج
 نوع منبع نام استاد عنوان جلسه ردیف

مقاله/جزوه/پاورپوینت کتاب/)

صداگذاری شده/مولتی مدیا یا 

 هر نوع محتوای دیگری(

 تاریخ

 ارایه درس

مهلت انجام تکلیف 

 بر حسب روز

مقدمه آشنایی با پروتز ثابت،  1

ترمینولوژی، تاریخچه، اصول 

 اولیه تشخیص

پاورپوینت صداگذاری شده در  دکتر اذانگو

 نوید

17/1۲/۹۹ برحسب طرح  

 درس استاد

طرح درمان رستوریشن های  ۲

 تک واحد

پاورپوینت صداگذاری شده در  دکتر اذانگو

 نوید

۲4/1۲/۹۹ برحسب طرح  

 درس استاد

دکتر  اصول تراش ۳

 مصطفوی

پاورپوینت صداگذاری شده در 

 نوید

15/1/00 برحسب طرح  

 درس استاد

تراش دندان جهت  4

رستوریشن تمام فلز و تمام 

 سرامیک

 

دکتر حبیب 

 زاده

پاورپوینت صداگذاری شده در 

 نوید

۲۲/1/00 برحسب طرح  

 درس استاد

 PFMتراش دندان جهت  5

 

دکتر حبیب 

 زاده

پاورپوینت صداگذاری شده در 

 نوید

۲۹/1/00 برحسب طرح  

 درس استاد

 ساخت رستوریش موقت 6

 

پاورپوینت صداگذاری شده در  دکترمصطفوی

 نوید

6/۲/00 برحسب طرح  

 درس استاد

گیریقالب  7 پاورپوینت صداگذاری شده در  دکتر ارشد 

 نوید

1۳/۲/00 برحسب طرح  

 درس استاد

پاورپوینت صداگذاری شده در  دکتر ارشد تهیه کست و دای 8

 نوید

۲0/۲/00 برحسب طرح  

 درس استاد

آشنایی مقدماتی با انواع  ۹

 اکلوژن

پاورپوینت صداگذاری شده در  دکتر قدسی

 نوید

۲7/۲/00 برحسب طرح  

 درس استاد

رکورد گیری و انتقال به  10

 آرتیکوالتور

پاورپوینت صداگذاری شده در  دکتر قدسی

 نوید

4/۳/00 برحسب طرح  

 درس استاد
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پاورپوینت صداگذاری شده در  دکتر بهرامی آماده ساز الگوی مومی 11

 نوید

11/۳/00 برحسب طرح  

 درس استاد

سیلندر گذاری و  1۲

Investing 

پاورپوینت صداگذاری شده در  دکتر بهرامی

 نوید

18/۳/00 برحسب طرح  

 درس استاد

 

 

 

 چهارشنبه طبق جداول زیر–دوشنبه -آموزش در پری کلینیک روزهای شنبه
 

 5/۲الی  16/1۲گردش اول: 

 

 جلسه

 

 روز

 

 تاریخ

 

 نوع کار

 تحویل وسایل، آشنایی با دوره، تهیه قالب اولیه 16/1۲ شنبه 1

 7فول متال   prepدموی  18/1۲ دوشنبه ۲

 prep PFM 6دموی   پوتی،آموزش نحوه ساخت ایندکس  ۲0/1۲ چهارشنبه ۳

 ( parallelingو      PFM 4بریج )  prepدموی  ۲۳/1۲ شنبه 4

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

 تمرین ۲5/1۲ دوشنبه 5

 Temporary restorationدموی ساخت  14/1 شنبه 6

 دموی ریختن قالبدموی نخ گذاری و قالبگیری،  16/1 دوشنبه 7

8  

 چهارشنبه

 فول متال      prep 7امتحان عملی  18/1

 

 دموی پین گذاری و ریختن قالب

 دموی تهیه دای و مانت کست ها ۲1/1 شنبه ۹

 spacerو  Ditchingدموی  ۲۳/1 دوشنبه 10

 full ceram prep 1دموی  ۲5/1 چهارشنبه 11

 full wax up 6دموی  ۲8/1 شنبه 1۲

 دندان تک کانال post-coreدموی ساخت  ۳0/1 دوشنبه 1۳

 دموی نشاندن و سمان پست 1/۲ چهارشنبه 14

 full ceram 1و      PFM 6امتحان عملی  4/۲ شنبه   15

 تحویل وسایل

 

 آپلود می شود.* دموی اسپروگذاری، اینوستینگ، کستینگ و پرسلن گذاری به صورت کلیپ آموزشی در گروه دانشجویان 
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 8مبانی پروتزهای ثابت  ترم 

 8/۳الی  ۲/ 6گردش دوم: 

 

 جلسه

 

 روز

 

 تاریخ

 

 نوع کار

 تحویل وسایل، آشنایی با دوره، تهیه قالب اولیه 6/۲ دوشنبه 1

 7فول متال   prepدموی  8/۲ چهارشنبه ۲

 prep PFM 6دموی   آموزش نحوه ساخت ایندکس پوتی، 11/۲ شنبه ۳

 ( parallelingو      PFM 4بریج )  prepدموی  1۳/۲ دوشنبه 4

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

 تمرین 15/۲ چهارشنبه 5

 Temporary restorationدموی ساخت  18/۲ شنبه 6

 دموی نخ گذاری و قالبگیری، دموی ریختن قالب ۲0/۲ دوشنبه 7

8  

 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 10

 full ceram prep 1دموی  ۲۹/۲ چهارشنبه 11

 full wax up 6دموی  1/۳ شنبه 1۲

 دندان تک کانال post-coreدموی ساخت  ۳/۳ دوشنبه 1۳

 دموی نشاندن و سمان پست 5/۳ چهارشنبه 14

 full ceram 1و      PFM 6امتحان عملی  8/۳ شنبه 15

 تحویل وسایل

 

 

 

 

 

 



6 |  

  دانشگاه علوم پزشکی تهران است. هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اجازه این دانشکده است. دندانپزشکیکلیه حقوق متعلق به دانشکده 

 
 

 

  8مبانی پروتزهای ثابت  ترم 

 15/4الی   1۲/۳گردش سوم : 

 

 جلسه

 

 روز

 

 تاریخ

 

 نوع کار

 آشنایی با دوره، تهیه قالب اولیهتحویل وسایل،  1۲/۳ چهارشنبه 1

 7فول متال   prepدموی  17/۳ دوشنبه ۲

 prep PFM 6دموی   آموزش نحوه ساخت ایندکس پوتی، 1۹/۳ چهارشنبه ۳

 ( parallelingو      PFM 4بریج )  prepدموی  ۲۲/۳ شنبه 4

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

 تمرین ۲4/۳ دوشنبه 5

6  

 چهارشنبه

 Temporary restorationدموی ساخت  ۲6/۳

 شنبه 7

 

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

 فول متال      prep 7امتحان عملی  ۳1/۳ دوشنبه 8

 

 دموی پین گذاری و ریختن قالب

 دموی تهیه دای و مانت کست ها ۲/4 چهارشنبه ۹

 spacerو  Ditchingدموی  5/4 شنبه 10

 full ceram prep 1دموی  7/4 دوشنبه 11

 full wax up 6دموی  ۹/4 چهارشنبه 1۲

 دندان تک کانال post-coreدموی ساخت  1۲/4 شنبه 1۳

 دموی نشاندن و سمان پست 14/4 دوشنبه 14

 full ceram 1و      PFM 6امتحان عملی  16/4 چهارشنبه   15

 تحویل وسایل
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  8مبانی پروتزهای ثابت  ترم 

 ۲۳/5الی   1۹/4گردش چهارم : 

 

 جلسه

 

 روز

 

 تاریخ

 

 نوع کار

 تحویل وسایل، آشنایی با دوره، تهیه قالب اولیه 1۹/4 شنبه 1

 7فول متال   prepدموی  ۲1/4 دوشنبه ۲

 prep PFM 6دموی   آموزش نحوه ساخت ایندکس پوتی، ۲۳/4 چهارشنبه ۳

 شنبه 4

 

 ( parallelingو      PFM 4بریج )  prepدموی  ۲6/4

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

 تمرین ۲8/4 دوشنبه 5

 Temporary restorationدموی ساخت  ۲/5 شنبه 6

 ریختن قالبدموی نخ گذاری و قالبگیری، دموی  4/5 دوشنبه 7

 فول متال      prep 7امتحان عملی  6/5 چهارشنبه 8

 

 دموی پین گذاری و ریختن قالب

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

 spacerو  Ditchingدموی  11/5 دوشنبه 10

 full ceram prep 1دموی  1۳/5 چهارشنبه 11

 full wax up 6دموی  16/5 شنبه 1۲

 دندان تک کانال post-coreدموی ساخت  18/5 دوشنبه 1۳

 دموی نشاندن و سمان پست ۲0/5 چهارشنبه 14

 full ceram 1و      PFM 6امتحان عملی  ۲۳/5 شنبه 15

 تحویل وسایل

 

 ارزشیابی  -د

 نمره( می باشد.  10گزینه ای تستی ) 4پایان ترم به صورت سواالت  : آزمون تئوری 

 منجر به کسر نمره می گردد. ،دینوسیستم در  به تکلیف در مهلت مقررپاسخ ارسال دم ع 

 و گرفتن نمره قبولی در آزمون عملی است مستلزم تحویل ریکوایرمنت ها  :کسب  نمره بخش عملی  

 1۲ دوازده تمام 

  .قبولی در این واحد، مستلزم کسب بیش از نیمی از نمره در بخش تئوری و عملی می باشد 

  منجر به محرومیت دانشجو از امتحان نظری و تکرار دوره خواهد شد.غیبت بیش از حد مجاز آموزشی در واحد عملی 

 


