
  شناسنامه درس

  پروتزهاي دندانیگروه آموزشی 

  شماره درس ( کد درس در صورت لزوم ):   عملی 2 ثابت پروتز عنوان درس :
  واحد2تعداد واحد :  عملی نوع درس :

  تعداد دانشجویان :  10ترم-دندانپزشکی دکتراي رشته ، مقطع و ترم دانشجو :
 ثابت پروتز - و ب الفقسمت  عملی 1 ثابت پروتز دروس پیش نیاز :

  نظري1
  دکتر صبوحی مسوول درس :

دکتر -لیدکترباجغ-دکتر دخیل علیان-دکتر صبوحیمدرسین :اسامی 
  صادقی

                                                7922862تلفن تماس مسوول درس 

  پروتز بخش – دندانپزشکی دانشکده ساعات حضور در دفتر :
  5/8-5/12روزه همه: تماس روزهاي و تلفن  

Email: 

………………………………………………………………………………………………………………............................. 

  دیدخواهندآموزش را  ووروش ساخت پست روشهاي ساخت روکش موقت روکش، روشهاي قا لبگیري ، در این واحد درسی دانشجویان درمان مقدمه 

 اهداف کلی :

  طرح درمان مناسب با نیازهاي بیمار، درمان پروتز دندانهاي روت کانال تراپی شده قدامی و خلفی انواعتواناي ارایه و انجام  

 دانشجو در پایان این دوره باید بتواند اهداف رفتاري : 

  با استفاده از ابزارهاي تشخیصی الزم طرح درمان دندانهاي مورد درمان را مشخص نماید. -1
  دندانهاي قدامی اندوتراپی را جهت پست و کرریختگی آماده نماید. -2
  مراحل ساخت الگوي مومی یا آکریلی پست و کورریختگی را به طور مستقیم انجام دهد. -3
  پس از قالب گیري از داخل کانال کراون موقت بسازد. -4
  مراحل سمان کردن پست و کوریختگی را به خوبی انجام دهد. -5
  دن پست دندان مورد درمان را جهت پذیرش رستوریشن نهایی آماده نماید.سمان کر -6
  کراون موقت مجدد جهت وضعیت جدید بسازد. -7
  قالب گیري دقیق را انجام دهد و نواقص را بشناسد. -8
  امتحان کوپنگ و انتخاب رنگ را انجام دهد. -9

  مراحل امتحان پرسلن و تصحیح اکلوژن را انجام دهد. -10
  راحل سمان کردن موقت و دائم را انجام دهد.م -11
  مراحل ساخت تک کراون روي دندان خلفی را انجام دهد. -12

  روش تدریس :

  بربالین بیمار خواهد بود  hands onآموزش به صورت 

  روش ارزشیابی :

 درسی واحد نمودن پاس منزله به) 12( حداقل کسب و بیمار به قبول قابل پروتز تحویل :ب) پایان دوره .1

  سیاست ها و قوانین درس : .2

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



  Quintessence -2016کتاب مبانی پروتز ثابت شیلینبرگ -1
 کتاب مبانی پروتز ثابت دکتر مهران نوربخش -2

 دکتر سید جلیل صدر  -کتاب مراحل کلینیکی پروتز ثابت -٣


