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  مقدمه :  

  این با دانشجو ي مواجهه واحد اولین عنوان به عملی  1پارسیل پروتز و است متحرك پروتز مهم هاي شاخه از یکی پارسیل پروتز

 واحد این در.داشت خواهد درس این اي پایه اصول یادگیري در هم و دانشجو ي عالقه گیري شکل در هم خاصی اهمیت از درس

 |.شد خواهد آشنا مدل صورت به پارسیل پروتز یک ساخت با دانشجو درسی

 فراگیري نحوة ساخت یک پروتز پارسیل بر روي مدل و آشنایی با مواد مصرفی و وسایل مربوطه  اهداف کلی :

  اهداف رفتاري :

  دانشجو باید بعد از اتمام دوره قادر باشد:

روشهاي طبقه بندي قوسهاي نیمه دندان را انجام دهد. اجزاء پروتز پارسیل متحرك و اهمیت مسیر نشست و برخاست  -1

  پروتز و سطوح راهنما را بیان نماید. 

 از روي مانکن بوسیله آلژینات قالبگیري اولیه را انجام داده و کست مطالعه را بوسیله گچ سفید تهیه کند.  -2

ا آن را بشناسد و عوامل موثر در مسیر نشست و برخاست که شامل سطوح راهنما، اندرکاتهاي گیر سورویور و نحوه کار ب -3

 دهنده، موانع مسیر نشست و برخاست و زیبائی است را به طور عملی بشناسد.

 بر روي کست مطالعه تري اختصاصی بسازد. -4

 بر روي دندانهاي مدل جایگاه رست بتراشد. -5

 و قالبگیري نهایی را انجام دهد. بر روي مدل بردر مولد کرده  -6

 کست نهایی را سریور کرده و طراحی صحیح را بر روي کست ترسیم کند. -7



 ریلیف و بلوك اوت کست نهائی را انجام دهد. -8

 مواد دوبلیکیت به طور عملی آشنا شود و مراحل دوبلیکیت کردن کست نهائی را که تکنسین انجام می دهد ببیند.  -9

 بر روي کست دوبلیکیت شده انجام دهد. فرم دادن مدل مومی را -10

 مراحل اسپروگذاري، سیلندر گذاري و ریختن فریم فلزیم را که تکنسین انجام می دهد ببیند.  -11

 و نشاندن فریم روي مدل را انجام دهد. adjustپرداخت فریم و  -12

 ئد.با نحوة رکورد گیري، چیدن دندانها، مدالژ و بخت دنچر پارسیل به طور تئوریک آشنا شو -13

روشهاي طبقه بندي قوسهاي نیمه دندان را انجام دهد. اجزاء پروتز پارسیل متحرك و اهمیت مسیر نشست و برخاست   -14

 پروتز و سطوح راهنما را بیان نماید. 

 از روي مانکن بوسیله آلژینات قالبگیري اولیه را انجام داده و دو کست مطالعه بوسیله گچ زرد(استون) تهیه کند.  -15

نحوه کار با آن را بشناسد و عوامل موثر در مسیر نشست و برخاست که شامل سطوح راهنما، اندرکاتهاي گیر  سورویور و -16

دهنده، موانع مسیر نشست و برخاست و زیبائی است را به طور عملی بشناسد وسروي کردن کست تشخیصی را انجام 

 دهد.

 بر روي کست مطالعه تري اختصاصی بسازد. -17

 جایگاه رست بتراشد. بر روي دندانهاي مدل -18

 تري اختصاصی را بردر مولد کرده و قالبگیري نهایی را با الژینات از روي مدل انجام دهد و کست نهایی تهیه نماید.  -19

 کست نهایی را سرویور کرده و طرح صحیح را بر روي کست ترسیم کند. -20

 ریلیف و بلوك اوت کست نهائی را انجام دهد. -21

 لی آشنا شود و مراحل دوبلیکیت کردن کست نهائی را که تکنسین انجام می دهد ببیند. با مواد دوبلیکیت به طور عم  -22

 فرم دادن مدل مومی را بر روي کست دوبلیکیت شده انجام دهد. -23

 مراحل اسپروگذاري، سیلندر گذاري و ریختن فریم فلزي را که تکنسین انجام می دهد ببیند.  -24

 خت ان را انجام دهد.نشاندن فریم روي کست و مدلو پالیش و پردا -25

 رکورد گیري، چیدن دندانها، مدالژ و بخت دنچر پارسیل را انجام دهد. -26

  روش تدریس: 

    demonstrationصورت به مرحله آن عملی آموزش سپس و تئوري ي مقدمه یک اجراي



  روش ارزشیابی :

  آزمون یک و ترم پایان در دانشجو نهایی کار ترم،بررسی طی در عملی کار مرحله به مرحله بررسی شامل دانشجو ارزیابی

 طی در کار مراحل به مربوط نهایی ي نمره از نمره 10بود خواهد ترم پایان در کار به مربوط مواد و عملی کار مراحل از شفاهی

  .بود خواهد شفاهی آزمون به مربوط نمره 5 و نهایی کار به مربوط نمره 5 ترم،

 سیاست ها و قوانین درس : 

  بیشتر از یک ربع غیبت محسوب می شود.تأخیر 

  جلسه غیبت نمره صفر خواهد شد. 3

 

   منابع :

Mc cracken's Removable par al prosthodon cs, 12 th editon, 2011.-1  
stewart's clinical Romovable Par al Dentures4 th edi on, 2008. -2 

 ترجمۀ دکتر رسول قادري 2000پروتزهاي پارسیل متحرك مک کراکن  -3

 .1384دکتر مشرف،  –ترجمۀ دکتر عبادیان  -پروتز پارسیل متحرك کلینیکی استوارت -4

 

 

   



 

 410کالس تدبیر               7:30-8:30دوشنبه           99 -98نیمسال دوم   مبانی پارسیل نظري

 

 منابع مدرس عنوان تاریخ ردیف

    صوابیدکتر   ترمینولوژي  14/11/98  1

   دکتر صوابی  تقسیم بندي کندي و موارد تجویز پروتز پارسیل  21/11/98  2

   دکتر صوابی  رست و جایگاه رست  28/11/98  3

    دکتر نجاتی  اتصال دهنده اصلی، اصول کاربرد اتصال دهنده اصلی باال  5/12/89  4

   دکتر نجاتی  اتصال دهنده اصلی پایین  21/12/89  5

   دکتر نجاتی  دهنده فرعیاتصال   19/12/98  6

    دکتر خدادادي  نگهدارنده مستقیم: اصول کاربرد و قوانین  26/12/98  7

    دکتر خدادادي  نگهدارنده مستقیم: انواع و موارد تجویز  18/1/99  8

     امتحان میان ترم  25/1/99  9

   دکتر خدادادي  نگهدارنده غیر مستقیم  1/2/99  10

    دکتر صوابی  دندانها، استرس بریکربیس و جایگزین   8/2/99  11

    دکتر عبادیان  سورویور  15/2/99  12

   دکتر عبادیان  اصول بیومکانیک و طراحی پروتز  22/2/99  13

   دکتر عبادیان  اصول بیو مکانیک و طراحی پروتز  29/2/99  14



  

 

 

  

 

  

  

  

  99-98پارسیل نیسمال دوم مبانی پروتز جدول زمان بندي ارائه برنامه درس  

 تاریخ مدرس عنوان ردیف

قالبگیري  –طبقه بندي انواع بی دندانی پارسیل  –ترمینولوژي  1  اولیه و تهیه کست اولیه
دکتر فتحی 
  21/11/98 دکتر امینی 

 تري اختصاصی 2
دکتر فتحی 
 دکتر امینی

28/11/98  
 

تراش رست سیت -آشنایی با سرویر 3  
دکتر فتحی 
 دکتر امینی

5/12/89 

4 Surveing&rest seat preparation 
دکتر فتحی 
 دکتر امینی

21/12/89 

  بردر مولدینگ و قالبگیري نهایی 5
دکتر فتحی 
 دکتر امینی

19/12/98 

ریلیف و بلوك اوت -سوروي کردن  کست نهایی 6  
دکتر فتحی 
 دکتر امینی

18/1/99 

 دوبلیکیت کردن کست نهایی وآشنایی با مراحل البراتواري ان 7
 دکتر فتحی
 دکتر امینی

25/1/99 

  موم گذاري اسکلت فلزي 8
دکتر فتحی 
 دکتر امینی

1/2/99 

 اسپروگذاري ، سیلندر گذاري و ریختگی فریم 9
دکتر فتحی 
 دکتر امینی

8/2/99 



 پالیش و نشاندن فریم 10
دکتر فتحی 
 دکتر امینی

15/2/99 

 بیس رکورد گیري و رکورد گیري در پروتز پارسیل 11
دکتر فتحی 
 دکتر امینی

22/2/99 

12 
 چیدن دندانها و مدالژ

دکتر فتحی 
 دکتر امینی

29/2/99 

13 
 مفل گذاري و پخت

دکتر فتحی 
 دکتر امینی

12/3/99 

14 
 تحویل

دکتر فتحی 
 دکتر امینی

19/3/99 

 

                

  
 


