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 دانشکده دندانپزشکی اصفهان   *** نظریفرم معرفی دروس ***   

 

 دکتری -دندانپزشکی  رشته و مقطع تحصيلی : 2پروتز پیشرفته نظری نام درس:

 1واحد     تئوری      : عداد و نوع واحدت شماره درس:

    

  29-22روز دوشنبه ساعت  شماره کلاس: 9011-9911نيمسال تحصيلی: 

 

 دکتر فتحیول درس: ئنام مس پروتز های دندانی ارائه دهنده: گروه آموزشی

 11999111112تلفن و روزهای تماس: تعداد دانشجو:

 Email :amir_alty@yahoo.comآدرس  1پروتز پیشرفته نظری دروس پيش نياز:

 

 درس:هدف کلی 

 انتظار میرود پس از گذراندن این دوره دانشجویان: 

 بتوانند آرتیکولاتور و فیس بو و نحوه استفاده از آنها را بدانند  -1

 با طرح درمان جایگزینی دندانهای از دست رفته و دندانهای به شدت تخریب شده آشنا باشد.  -2

 شرایط قالبگیری برای پروتز ثابت را بداند ربرد آنها آشنا باشدبا رستوریشن های پارسیل کاوریج و داخل تاجی و  کا -3 

 آلیاژهای دندانپزشکی را بشناسد -4 .

  .نکات موثر در طراحی فریم ورک را بداند  -5

  .انواع پرسلن های دندانی در بازسازی رستوریشن های ثابت را بشناسد  -6

 آشنا شود.با اصول زیبایی و رنگ و نور در رستوریشن نهایی   -7

  .انواع پونتیک و کاربرد هر کدام را بداند  -8

 .اصول  پرداخت و امتحان رستوریشن در دهان و سمان کردن را بداند  -9

 آشنایی دانشجویان با طرح درمان های مختلف پروتز ثابتاهداف اختصاصی درس:

 :شناختی حيطه

 طرح درمان های مختلف پروتز ثابتشناخت  -9

 حيطه عاطفی:

 حيطه رفتاری:

 

 

 :مطالعهمنابع اصلی 

 
  

1-  
Rosenstiel 2016 

 

2-  
Shillinberg 2012 
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 ها:ارزشيابی 

 بارم: تاریخ: :در طول دوره )کوئيز، تکاليف،...(الف( 

 91بارم: تاریخ: :ترم ميانب( 

 91بارم: تاریخ: :ترم( پایان ج

 

 

 پيش بينی ارائه مباحث اخلاق حرفه ای:

 :کلاس قوانين و مقررات

 سه تأخير یک غيبت محسوب می شود    

 تا سه غيبت تا دو نمره کم می شود .

 

 :کلاس قوانين نقض با برخورد نحوه

 چهار غيبت نمره صفرخواهد شد     

 حداکثر مجاز معادل چهار هفدهم واحد می باشد.غيبت: 

 نمره کسر خواهد شد  1و  1،  5/0،  5/0به ازا هر جلسه غیبت غیر موجه، به ترتیب،              

 :کلاس وظایف نماینده شرح
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  29-22روز دوشنبه ساعت 

 تاریخ رفرنس استاد عنوان درس 

 99/99/11  دکتر نصوحیان تراش دندانهای دارای مشکلات پریودنتال 9

 21/99/11  دکتر باجغلی اکلوژن مبانی 2

 29/99/11  دکترابوالحسنی درمان دندان های اندو شده 9

 0/92/11  دکتر نصوحیان )دندان های شکسته (درمان دندان های با تخریب وسیع تاج 0

 99/92/11  دکترگیوه چیان آلیاژ های مورد استفاده در پروتز  5

 91/92/11  دکتر صبوحی پانتیک و طراحی فریمورک 6

 25/92/11  دکتر فتحی طرح درمان در پروتز ثابت 9

 96/9/9011  دکتر باجغلی لحیم کاربرد های روش و ترکیبات مشخصات 1

 29/9/9011  دکتر فتحی رزین با شونده باند ریختگی های رستوریشن 1

 91/9/9011  دکترگیوه چیان رستوریشن های بدون فلز 91

 6/2/9011  ابولحسنیدکتر  ها اتچمنت 99

 99/2/9011  دکتر مشرف رنگ وانتخاب رنگ در پروتز 92

 21/2/9011   دکترگیوه چیان لامینیت ونیرها  99

 29/2/9011  دکتر باجغلی پروتزی پیشرفته درمانهای ملاحظات 90

 
 

 

 


