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انواع روشهاو مواد قالب گیري و مراحل البراتواري قالب ریزي، تهیه الگوي مومی، ریختن انواع پروتز ثابت و در این واحد درسی :مقدمه 
ساخت رستوریشن هاي موقت و آماده سازي دندان روت کانال تراپی شده جهت پست و کر ریختگی و ساخت فلز و پرسلن گذاري ، 

تدریس و دانشجویان مراحل فوق  ام ومشاهده می نمایندالگوي آکریلی و روکش موقت مربوطه تدریس و دانشجویان مراحل فوق را انج
  را انجام ومشاهده می نمایند

 اهداف کلی :

شناخت قالب گیري و مراحل البراتواري قالب ریزي، تهیه الگوي مومی، ریختن فلز و پرسلن  انواع تراشهاي پروتز ثابت و توانایی انجام
ساخت رستوریشن هاي موقت و آماده سازي دندان روت کانال تراپی شده جهت پست و کر ریختگی و ساخت الگوي آکریلی و  گذاري

   روکش موقت مربوطه

 دانشجو در پایان این دوره باید بتواند اهداف رفتاري :

  دندان را براي کراونهاي تمام فلزي آماده نماید. .1
  آماده نماید.دندان را براي کراون هاي تمام چینی  .2
  چینی آماده نماید. -دندان را براي کراون هاي فلز .3
 دندانهاي دوطرف یک فضاي بی دندان را براي پذیرش بریج سه واحدي آماده نماید. .4
  بتواند قالب گیري دقیق از دندان هاي تراش خورده و نواحی مجاور را بصورت تمام قوس انجام دهد. .5
  تکمیل ریختن کست کار را انجام دهد. بتواند عملیات گچ ریزي، پین گذاري و .6
  بتواند آزاد سازي داي و دیچ کردن را انجام دهد. .7
  بتواند کست کار و کست مقابل را روي آرتیکوالتور مناسب سوار نماید. .8
  بتواند ساخت الگوي مومی بریج سه واحدي را انجام دهد. .9

  بتواند اسپروگذاري الگوهاي مومی را انجام دهد. .10
  ذاري را انجام دهد.بتواند سیلندر گ .11
  عملیات ریخته گري (کسینگ) را مشاهده کرده باشد. .12
  بتواند اختتام کار کسینگ، امتحان آن روي کست و تصحیح اکلوژن را انجام دهد. .13
   پرسلن گذاري را مشاهده کرده باشد .14
  انواع روکش هاي موقت را روي دندانهاي تراش خورده آماده نماید. .15
  را جهت پست و کرریختگی آماده و الگوي آکریلی پست و کر را تهیه نماید.دندان روت کانال تراپی شده  .16



  روش تدریس :

  وآموزش عملی دور میز.  ووسایل مربوطه power pointسخنرانی با کمک 

  روش ارزشیابی :

  نمره  15الف) در طول دوره(تکالیف،... )                                       بارم  .1
 نمره 5بارم                                                  ب) پایان دوره              .٢

 هبه نظر گروه پروتز این طرح درس وکوریکلوم ارایه شده برا ي آن توسط وزارتخانه داراي نقایص فراوان بوده وعملی وقابل اجرا نمی باشد ک .٣
 دانشکده وآموزش کل نیز داده شده است ولی نتیجه اي حاصل نشده است جهت رفع این مشکالت پشنهادات الزم به آموزش 

  سیاست ها و قوانین درس :

  .داشت نخواهد را درس امتحان در شرکت حق دانشجو مجاز غیر غیبت جلسه دو از بیش -
  منابع :   

  Quintessence -1997کتاب مبانی پروتز ثابت شیلینبرگ  -1
 دکتر سید جلیل صدر  -کتاب مراحل کلینیکی پروتز ثابت  -3          مهران نوربخشکتاب مبانی پروتز ثابت دکتر  -٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Cو  Bو  Aگروه هاي 
  عنوان درس  استاد  تاریخ  روز جلسه

  castآشنایی با وسایل ، تهیه     12/11/98  شنبه عصر  1
15/11/98  سه شنبه صبح  2 دندان مولر فک full metal crownتراش   

  پایین
19/11/98  شنبه عصر  3   ادامه کار جلسه قبل وتراش دندان هاي اضافه  
26/11/98  شنبه عصر  4   مولر فک باال  full metal crownتراش   
29/11/98  سه شنبه صبح  5   دندان هاي پرمولر و مولر PFMتراش   
3/12/98  شنبه عصر  6   ادامه کار جلسه قبل وتراش دندان هاي اضافه    
6/12/98  سه شنبه صبح  7   دندان قدامی P.F.Mتراش  
10/12/98  شنبه عصر  8   ادامه کار جلسه قبل وتراش دندان هاي اضافه   
13/12/98  سه شنبه صبح   9   دندان هاي قدامی  Full Porcelainتراش  

17/12/98  شنبه عصر  10   ادامه کار جلسه قبل وتراش دندان هاي اضافه   
20/12/98  سه شنبه صبح  11 سازي کست ها وتراش دندانها جهت آماده   

  بریج
24/12/98  شنبه عصر  12   ساخت بریج و روکش موقت  
16/1/99  شنبه عصر  13   ادامه کار جلسه قبل وتراش دندان هاي اضافه   
19/1/99  سه شنبه صبح  14   قالبگیري نهایی  
24/1/99  یک شنبه صبح  15   ادامه کار جلسه قبل وتراش دندان هاي اضافه   
25/1/99  دوشنبه عصر  *16   ریختن قالب وتهیه کست نهایی   

31/1/99  یک شنبه صبح  17 تهیه الگوي اکرلیک پست و کور ورستوریشن   
  موقت

1/2/99  دوشنبه عصر   *18   مانت کست هاDitchingوdieآزاد سازي   
7/2/99  یکشنبه صبح  *19  fullساخت الگوي مومی بریج به صورت   

contour  اسپیرو گذاري وسیلندرگذاري
  Castingو

8/2/99  دوشنبه عصر  *20 آماده سازي فریم و پرسلن گذاري امتحان   
  پرسلن وگلیز

14/2/99  یک شنبه صبح  *21 تحویل کلیه کارهاي انجام شده وامتحان    
  تراش

  Fو  Eو  Dگروه هاي 
  عنوان درس  استاد  تاریخ  روز جلسه

  castآشنایی با وسایل ، تهیه     13/11/98  یک شنبه صبح  1
14/11/98  دوشنبه عصر  2 دندان مولر full metal crownتراش   

  فک پایین
20/11/98  یک شنبه صبح  3 ادامه کار جلسه قبل وتراش دندان هاي   

  اضافه
21/11/98  دو شنبه عصر  4   مولر فک باال  full metal crownتراش   
27/11/98  یک شنبه صبح  5   دندان هاي پرمولر و مولر PFMتراش   
28/11/98  دوشنبه عصر  6 ادامه کار جلسه قبل وتراش دندان هاي   

  اضافه  
4/12/98  یک شنبه صبح  7   دندان قدامی P.F.Mتراش  
5/12/98  دوشنبه عصر  8 ادامه کار جلسه قبل وتراش دندان هاي   

  اضافه 
11/12/98  یک شنبه صبح  9 دندان هاي  Full Porcelainتراش  

  قدامی 
12/12/98  دوشنبه عصر  10 ادامه کار جلسه قبل وتراش دندان هاي   

  اضافه 
19/12/98  دوشنبه عصر  11 آماده سازي کست ها وتراش دندانها   

  جهت بریج
25/12/98  یک شنبه صبح  12   ساخت بریج و روکش موقت  
17/1/99  یک شنبه صبح  13 ادامه کار جلسه قبل وتراش دندان هاي   

  اضافه 
18/1/99  دوشنبه عصر  14   قالبگیري نهایی  
23/1/99  شنبه عصر  15 ادامه کار جلسه قبل وتراش دندان هاي   

  اضافه 
26/1/99  سه شنبه صبح  *16   ریختن قالب وتهیه کست نهایی   

30/1/99  عصر شنبه  17 تهیه الگوي اکرلیک پست و کور   
  ورستوریشن موقت

2/2/99  سه شنبه صبح   *18   مانت کست هاDitchingوdieآزاد سازي   



6/2/99  عصر شنبه  *19  ساخت الگوي مومی بریج به صورت   
full contour  اسپیرو گذاري

  Castingوسیلندرگذاري و
9/2/99  سه شنبه صبح  *20 آماده سازي فریم و پرسلن گذاري   

  امتحان پرسلن وگلیز
13/2/99  شنبه عصر  *21 تحویل کلیه کارهاي انجام شده وامتحان    

  تراش


