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ثبت روابط فکی و تحویل پروتز  ،و طرح درمان ، طراحی پروتز پارسیل مقدمه :با توجه به اهمیت مرحله ي تشخیص  

  ،دانشجویان باید نکات موجود در مورد این مراحل را بدانند.پارسیل
  اهداف اختصاصی در هر یک از حیطه هاي آموزشی:

  الف)حیطه هاي دانشی 

  ل درمانی را توضیح دهد..طرح درمان بیماران  بابی دندانی پارسیل را به درستی تشخیص دهد و مراح1

  .مواد  و روش هاي کلینیکی درمان پروتز پارسیل متحرك را بنویسید.2

  .مشکالت پس از تحویل را نام برده و درمان هاي آنها را بحث کند.3

  .پروتز پارسیل متحرك را طراحی کند.4

  .پروتزهاي اکریلی و موقتی را توضیح دهد.5

  ببرید..انواع پروتزهاي فکی صورت را نام 6

7.case .هاي مطرح شده را از نظر تشخیص و طرح درمان و مراحل درمانی بحث کند  



  ب)حیطه هاي نگرشی 

  .به حفظ بافت هاي باقیمانده دندانی و دهانی اعتقاد داشته باشد.1

  .به شرکت بیمار در طرح درمان احترام بگذارد.2

  ج)حیطه هاي مهارت عملی 

  بیماران با بی دندانی پارسیل غیر پیچیده باشد.قادر به تشخیص و طرح درمان 

  روش تدریس: 

  .small group discussionو power pointارائه ي مطالب توسط 

 روش ارزشیابی :

  نمره خواهد داشت.امتحان به صورت تستی برگزار خواهد شد. 12نمره و امتحان پایان ترم  8امتحان میان ترم 

  

  سیاست ها و قوانین درس :
 غیبت تادو نمره کسر خواهد شد. 3براي 

  غیبت نمرة صفر خواهد شد. 4با 

 سه تأخیر یک غیبت محسوب می شود

    منابع : 

Mc cracken s   Removable par al prosthodon cs. 12 th ed. 2011-1 

s Clinical Romovable Par al dentures. 4 th ed. 2008Stewart -2     
   1383 –چاپ مانی  –دکتر رامین مشرف  –اصول طراحی در پروتز هاي پارسیل متحرك -3

  ترجمه دکتر نوربخش  -2005مک کراکن  -پروتز هاي پارسیل متحرك -4

  .1384ترجمه دکتر عبادیان ، دکتر مشرف ،  –پروتز پارسیل متحرك کلینیکی استوارت  -5
 

 

 

 

 



   98-99نیمسال تحصیلی:نیمسال دوم سال              1پیشرفته نظري پروتزهاي دندانی عنوان درس :  

 104مکان کالس :کالس شماره                   8ترم        8:30- 7:30زمان کالس : شنبه ها

تشخیص و طرح درمان در  98/ 11/ 12 1
 بیماران با بی دندانی پارسیل 

 دکتر مشرف

ي اصول طراحی در پروتزها 98/ 11/ 19 2
 پارسیل 

 دکتر مشرف

 recontouringروش هاي  98/ 11/ 26 3

and reshaping و    
 امینیدکتر

روش هاي قالبگیري در  98/ 12/ 3 4
پروتزهاي پارسیل متحرك 
 (فانکشنال)

 دکترشفیعی

روش هاي قالبگیري در  98/ 12/ 10 5
پروتزهاي پارسیل متحرك 
(altered cast) 

 دکترشفیعی

تنظیم فریم کرم کبالت و  98/ 17/12 6
 انتخاب ارتیکوالتور 

  دکترشفیعی

ثبت روابط فکی در انواع بی  98/ 12/ 24 7
 دندانی و اهمیت رکورد بیس 

 دکترابوالحسنی

تحویل و مدیریت مشکالت  99/ 1/  16 8
 پس از تحویل 

 دکترابوالحسنی

ز             ریالین و ترمیم در پروت 99/ 1/  23 9
متحرك                پارسیل  

 دکتر امینی

پروتزهاي اکریلی و پروتزهاي  99/ 2/  6 10
 موقتی

 دکتر فتحی

11 13  /2 /99 Single denture 
combination syndrom 

 دکتر گیوه چیان

زیبایی در پروتزهاي پارسیل  99/ 2/  20 12
 متحرك 

 دکتر گیوه چیان

 دکتر ابوالحسنی تعویض کرون دندان پایه  99/ 2/ 2 7 13

 



 

  


